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بئ@الطب@يئل



يلمدخلمنطبعهسبقلما@لثانية@لطبعةمقدمة

منهحقلد@لأولىو@لطبعة

اتغومنوصحبهألهوعلىاللهرسولعلىواللاموالصلاةللهالحمد

الإصلامنعمةومنهاجميغانعمهعلىمباركاطئاكئيزاحمذاالذ
وطبعهإنجازهإلىتطلعلماطاالذيليهاباهذاإنجازومنهالشة،والتوحيدوا

وعلرمها.ابخويةالسنةوخاصةالعلممحبيمنكثيروكره

موضوعوخاصةوعلومهاالسنةلمجينقدمهاليرمفنحن
الكتابهذا

وصلم.البخاريصحيحالصحيحانالكتابانوهما

منالحاكمقدمهوما
ومنزلةبمنهجهماتتعلقالكتابينلهذينعظيمةخدمة

محمدلإمامامؤلعجما
وبيانالحججبنسلملإمامواالبخاري،إسماعيلبن

للصحيحتحريهماوبيانالكتابين،هذينتأليففيعظيمةجهودمنبذلاهما

المتابعاتفيعنهمرويامنحالوبيانالعناية،أشدبذلكوالعناية

فيالجلانالإمامانهذانبهقامالذيالعظيمالعملإلى@خروالراهد،
المطهرة.النبويةالسنةخدمة

هذا
مع

الإماممنهجبيانسيماولاالذشاءإنممدعملمنأضفناهما

محبينمزمنينقوملصدورالله-شا.إنالافي-اليانخ@يهمسلم
للسنة.

ثمفرها،ووانعمهجزيلعلىالكريملربيالحظيملئكرالأزجيهذا@)ني

لناالكتاباهذازإنجاعلىعدونيوساشجعونيالذينلكراماللإخوة
فأحسنفع

الدعاء.لميعربيإنحساتهمصحائففيفلكوجعلجزاعممالله

كتبه

عمير@لمدخليهاديبنربلع

له@ختمسيناتهعنوتج@زلثمالهصالحمنه@لثهتقبل

شهرشعبانمستهلفيثاء@ل@لسممعربيبالحسنى@ن

كا@ل@عممن





ولا،@لباب

بالسنة@لعنايةفيمقدمة

وتشمل؟

فيالحديثعلماءجهودعنموجزةلمحة-
الصحيحين.خدمة

للمؤلف.موجزةترجمة-2

الكتاب.ثواسة-3

@@@ي



@لجزء@الول-

خولئعؤأللهك@قل@!

أنفسناشرصرمنبالذونعوذونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمدإن

أعمالنا،سيئاتومن
لهمضلفلاالذيهدهمن

له،هادينلايضللومن

ورسوعبدهمحمذاأنوأنسهدلهشريكلاوحدهالذإلاإلهلاأنوأشهد
له

كثيزا.تسليئاوسلموصحبهالهوعلىعلبهالذصلى

النبويةالسنةمكانةعرفتوالمنة،الفضلوللهلإسلامية،االأمةنف@

وأنهأشكل،لماوموضحةأجمل،لماومبينةللقران،رحةشاوأنهالمطهرةا

تلازممتلازمانالكريموالقرانالسنةوأنبها،إلاالدينلهذاقياملا

الذ.رسولمحمذاأنوشهادةالذإلاإلهلاأنشهادةالشها@تين

وثمينعظيمشيءعلىالمحافظةتكرنماأشدعليهافحافظوا

الدواوينفيودونوهاحياتهم،واقعفيوطبقوهاصد@رمم،فيفحفظوها

والجرامع،والسننوالصحاحجموالمعاوالمصنفاتالمسانيدفيالعلمية

الثقاتفيفكتبالعد،عليهايأتيلاالتيالكتبأسانيدهارجالفيوألفوا

رجالتخصومؤلفاتبينهما،تجمعوأخرىالضعفاءفيوكتبالرواةمن

وكتبالمث@هورة،الستالأمهاتلرجالخصصتوكتبالصحيحين،

منوكمعموئا،الرواةتستوعب
السنةلخدمةنفسهجندمنلأمةاهذهعظماء

هذهبدونلهقياملاالذيلدينهوحمايةالذعندفيمارغبةالمطهرةالنبوية

المباركة.النبويةالسنة

ثفتيبينتمثلتقدوآئارهانصوصهاوعبونالمطهرةالنةوخلاصة

أحباربشهادةالذكتاببعدالكتبأصحهمااللذينالصحيحينالكتابين

ممنوغيرهمومحدئيهالأمةافقهاءمنعلمانهاوفحولوأساطينهالأمةاهذه



@لىللصمحفى@لملخل

الدينفيقدئاوأرسخهممكانةوأعلاهمالرجالوأقومالدينبهذايقز

لكتااهذينرجالهملضبطواوالحفظلثقةوالعدالةوانةلأماوا
بين

لعظيمينا

لأمةاهذهخلاصةفهم
وأفضلهم.القرونخيروتابعيهموتابعينصحابةمن

وتكميلهونحقيقهخدمتهبصددأناالذيالكتابهذاإنوحيث

حلقةوتوضيحه
الصحيحينخدمتمؤلفاتمنطويلةسلسلةحلقاتمن

العظيمةالجهودهذهعليهتخفىقدالذيالكريمالقارئأتحفأنأحببت

لفكراورقيالوعيمنلأمةاوصلتمستؤىأيالىدوأمتهدينهعظمةليدرك

العلممنلجيبحرمنوقطرةكئيرمنقليلفكرناهماأنأدركإذاخصوضا
ر.لنووا



-

@ول@@لجزه

@لصحيحينلخدمةقدمت@لتيللعظيمةللجهودتلكمفمن

ذكرها:@قتي@لمؤلفات

ل@(:لمستخرجات@@ولا:

ومنها:الصحيحينعلىمستخرجاتفمنها

بنالحسنعليابيللحافظالمستخرجا-
محمد

بن
أحمد

بن
محمد

ا
هأ.365)سنةالمتوفى)الماسرجسي(ماسرجربنعيسىبنالحسنبن

أحمدبكرأبيللحافظالمستخرج-2
إسماعيلبنإبراهيمبن

ه@.371)سنةالمتوفىلإسماعيليا

محمدأحمدأبيللحافظالمستخرج-3
احمدحامدأبيبن

الحسينبن

سنةالمتوفىالجرجانيالغطريفيالجهمبنالغطريفبنالقاسمابن

محمداللهعبدأبيللحافظالمستخرج-4
بنالحباسبن

أحمد
بن

سنةالمتوفىالهرويالعصميالضبيف@لأبيبابنالمحروفمحمد

5-

أحمدبكرابيللحافظالمستخرج
الأصبهانيمر@ويهبنموسىبن

4للأسنةالمتوفى ه@.1

نعيمأبيللحافظالمستخرج-6
أحمد

الذعبدبن
بن

أحمد
إسحاقبن

هأ.430)سنةالمتوفىالتصانيفصاحبالأصبهانيمهرانبنموسىابن

الكد@ل@المصفياتيأنعد@لمحدثينالستخرج(1)
بحرج

لفهأحا@فه
طريقعيرمن

ديخمعالكابصا@
محه

وقرلهترتهمراعاةمعالصحاينيأرنرنهمنلياويخهدي

لحدوشإلاالأقرب@ل@يرصلهسنئابفقدخىأبحدنبخ@ل@يملالأوضرطهأسايخد@وطرق

(24)ص@لمشطرنةالرمالةمهمفربا"أوعلو

)1/655-755(،نكصفيخبفةحاحيفاسققا@تن@لتخرجتمنهفكروقد

.(24-2ا)صالطرفةالرمالةفيواليهاني



@لىللصحئ@لممخط

يوسفبنيعقوببنمحمدالفهعبدأبيللحانظالمستخرج-7

نيلثباا
بوريليساا

هأ.344)سنةلمتوفىالأخرمابابنلمعروفا

بنعبدذرأبيللحافظالمستخرج-8
بنأحمد

الذعبدبنمحمد

لط.30)سنةالمتوفىريلأنصاالهرويا

بنمحمدطابىأبيبنالحسنمحمدأبيللحافظالمستخرج-9

لهمأ.3لاسنةالمتوفىبالخلالالمعروفالبغداثيعليبنالحسن

الأصبهانيإبراهيمبنسليمانمسعودأبيللحافظالمسنخرجا-.

للأمكم@.سنةالمتوفى)المليحي(

أحمدبكرأبيللحافظالمستخرجا-ا
بنإبراهيمبنمحمدبنعليبن

نيلأصبهاامنجويه
بورنيسانزيللبرديا

هأ.428)سنةلمتوفىا

أحمدبكرأبيللحافظالمستخرجا-2
بنعبدانبن

محمد
الفرجبن

ه@.3يعهسنةالمتوفىلأهوازامحدثلئيرازي()ا

أحمدبكرأبيللحافظالمشخرج-13
بن

محمد
أحمدبن

غالببن

نيالبرتارزميالخوا
الثا

هه.425)سنةلمتوفىافحي

مسلم:صحيحعلىالمستخرجاتومنها
يزيدبنإبراهيمبنإسحاقبنيعقوبعوانةأبيللحافظالمستخرجا-

بوريلنيساالإسفرائينيا
ما.316)سنةلمتوفىالأصلا

المالكيالقرطبيأصبغبنقاسممحمدأبيللحافظالمستخرج-2
هأ.340)سنةلمتوفىا

أحمدجعفرأبيللحافظالمستخرج-3
الحيريعليبنحمدانبن

هأ.311)سنةالمتوفىبنيسابورمثهورةكبيرةمحلةالحيرةإلىنسبة

محمدبكرأبيللحافظالمستخرج-4
محمدبن

النيسابوريرجاءبن
2للاسنةفيتوشيوخه،منكثيرفيمسلماركيشامتقدموهوئينيلإسفراا ه@.8



للجزء@الول-

5-

محمدبكرأبيللحافظالمستخرج
الذعبدبن

بن
محمد

زكريابن

نيلثيباا
بوريلنيساا

سنةلمتوفىابور،نيساقرىمنقريةوجوزقلجوزقي،ا

ص(.388)

أحمدحامدأبيللحافظالمستخرج-6
بن

محمد
الهرويشاركبن

ها.355)سنةالمتوفى

بنحسانالوليدأبيللحافظالمستخرج-7
محمد

بن
هارونبنأحمد

ه@.344)سنةالمتوفىالافعيالنيسابوريالقزوينيلأموياالقرشي

الجوينيالعباسبنموسىعمرانأبيللحانظالمستخرج-8

ه@.323)سنةالمتوفىالنيسابوري

محمدالنصرأبيللحافظالمستخرج-9
بن

محمد
الطوسييوسفبن

هأ.344)سنةالمتوفىالثافعي

أحمدسعيدأبيللحافظالمستخرج-10
محمدبكرأبيبن

بن
الحافظ

سنةالمتوفىاليسابوريالحيريإسماعيلبنسعيدعئمانأبيالكبير

(353

أحمدالفضلأبيللحافظالمستخرج-1
بن

البزارالنيسابوريسلمة

هأ.286)سنةالمنوفىالبصرة@الىبلخإلىالرحلةفيمسلمرفيق

بنأحمدمحمدأبيللحافظالمستخرج-12
محمد

الطوسيإبراهيمبن

هأ.33لاسنةالمتوفىالواعظالبلاذري



@لى@لصحيح@لممخل

@لشيوحثانيا:

ومنها:البخاريعلىشروحفمنها

هه.386)سنةالمتوفىالخطابيمحمدبنلحمدالسننأعلاما-

2-
بنعليالحسنلابيالبخاريصحيحشرح

الملكعبدبنخلف

4لاسنةالمتوفىالمالكىالقرطبيبطالبابنالمثهور هأ.4

3-
لمحمدالبخاريمشكلضرح

الدبيثيبنيحيىبنسعيدبن

هأ.637)سنةالمتوفىالواسطي

4-
هأ.676)سنةالمتوفىشرتبنيحيىللنوويالبخاريشرح

بنالكريمعبدتأليفالبخاريعلىالكلامفيالساريالمنيرالبدر-5

ه@.735)سنةالمتوفىالحلبيمنيربنالنورعبد

لمحمدالصحيحالجامعلمشكلاتوالتصحيحالتوضيحشواهد-6
بن

الذعبد
بن

ه@.672)سنةالمترفىمالك

لاحمدالصحيحالجامعإشكالحلفيالجليالحقد-7
أحمدبن

هه.763)سنةالمتوفىالكردي

لمحمدالدراريالكواكب
سنةالمتوفىالكرمانيعليبنيوسفبن

لمحمدالصحيحالجامعلألفاظالتنميح9
المتوفىالزركثيبهاثوبن

سنةالمتوفىاليونينيمحمدبنلعليالبخاريصحيحعلىالراموز14)

المتوفىالملقنبنعليبنلعمرالصحيحالجامعثرحالتوضيحا-11)

2/5)الظودكتانظر.الررحمنهأسا.علىللرفرت(1) العربيالأدبتارلخ855-5(،4
3/6)لروكلمكل 1/1)صزيهندلمزالحرلياقراتان@بغ571-1(،7 77-9 21)



@لجزء@الول-

رسلانبنعمربنالرحمنلعبدالبخاريصحيحشرحالإفهاما-2

مط.24)سنةالمتوفىالبلقيني

بنلمحمدالبخاريصحيحشرحفيالساريالكوكب-13
احمد

بن

ه.م@31)سنةالمتوفىالكفيريموسى

ا-4
المترفىالدمامينيبكرأبيبنلمحمدالصحيحالجامعمصابيح

لمحمدالبخاريمشكلتفسيرفيالقاريمنهلتيسير-15
بن

محمد
بن

محمد
مط.4للاسنةألفهالحنبلي،الثافعيموسىبن

بنالداثمعبدبنلمحمدالصحيحالجامععلىالمسبيحاللامعا-6

مصأ.31)سنةلمتوفىاالبرماويموسى

17-
ليحمىالبخاريصحيحشرحفيالحبرينوجواهرالبحرينمجمع

محمدابن
أ.@33)سنةالمتوفىالكرمانيبنيوسفبن

المشرفيعروةبنالحسينبنعليتأليفالساريالكوكب-18

مما.37)سنةالمتوفىالخل!الموصلي

بنلإبراهيمالصحيحقارئلفهمالتلقيح-19
محمد

ابنسبطخليلبن

مصأ.41)سنةالمتوفىالعجمي

بنلمحمدالصحيحالجامععلىالربيحالمتجر-20
أحمد

بن
محمد

عصأ.@2)سنةالمتوفىالحفيدمرزوقابن

سنةالمتوفىالعسقلانيحجربنعليبنلأحمدالباريفتح-21

مطبوع.الصحيح،شروحأهموهومصا52)

بنلمحمودالقاريعمدة-22
سنةالمتوفىالعينيموصبنأحمد

مطبوع.هصا،55)



بلى@لصحيح-للمدخل

بنمحمدتألبفالبخاريعلىنعليق-23
النويريعليبنمحمد

مصا.57)سنةلمتوفىا

بنعيلإسمابنأحمدتأليفالبخاريرياضإلىالجاريالكوثر-24

أ.م@57)سنةالمتوفىالكورانيعثمان

الفهعبدبنبكرأبيالقاضيشرح-25
الحافظالمالكيالعربيبن

ها.543)سنةالمتوفى

أبيالدينلنجمالصحاحأخباركتابشرحفيالنجاحكتاب-26

بنعمرحفص
هما.537)سنةالمنوفىالحنفيالنسفيمحمد

شرح-27
المتوفىالحنفيالمصريالتركيقليجبنمغلطايالحانظ

التلويح.سماهكبيرشرحوهوه@،792)سنة
الإسكندرانيالمنيربنمحمدبنعليالدينناصرالإمامشرح-28

مجلدات.عثرنحوفيكبيرسرحوهو

المتوفىالبلبيسيإبراهيمبنإسماعيلالدينمجدالقاضيشرح-29

.(@810)سنة

30-
أحمدالدينشهابالئيخشرح

الرمليالمقدسيرسلانبن

@ع@ا.4)سنةالمتوفىالثافعي

31-
محمدالبقاءأبيالثيخشرح

بنعليبن
المصريالأحمديخلف

9لهسنةتأليفهابتداءكانكبيرشرحوهوالمدينةنزيلالثافعي ه@.0

32-
الافعيالملقنبنعليبنعمرالدينسراجالإمامالشيخشرح

مجلدا.عثريننحوفيكبيرشرحوهومم@.4)سنةالمتوفى

33-
أحمدبنالرحمنعبدبنالرحيمعبدالدينزينالعلامةشرح

لأنير.الابنلأصولاجامعمنوالعلىرتبههأ963)سنةالمتوفىالعباسي

السبتيالفهريرشيدبنعمرالذعبدلأبيالتراجمترجمان-34



-@لجؤ@الول-

(@721)سنةلمتوفىا

أحمدالدينلشهابالبخاريصحيحشرحالساريإرشاد-35
بن

وهوهأ،923)سنةالمتوفىالثافعيالمصريالقسطلانيالخطيبمحمد

مطبوع.أسفارعثرةنحوفيكبيرشرح
36-

محمدالحسنلأبيغريبهشرح
المتوفىالنحويالجيانيأحمدبن

.(@540)سنة

37-
بنإسماعيلالقاسمأبيالسنةقوامشرح

الأصبهانيمحمد
هأ.535)سنةالمتوفىالحافظ

بنإسماعيلتأليفالبخاريصحبحلرحالجاريالفيض-38
محمد

اسا.162)سنةالمتوفىالهاديعبدابن

الحمزاويالعدويحسنتأليفالبخاريفيضمنالساريالنور-39

اه@.303)سنةالمتوفىالمالكي

ثاهأنورمحمدتاليفالبخاريصحيحعلىالباريفيض-40

مطبوع.لكميريا

ولهبعضها،سرحوقدمختصراعثرأربعةحراليولهأخر،شروحوله

المقاميحتمللاالبخاريأبوابحولوكتببعضها،شرحوقدئلاثيات

ها.ذكر



@لى@لصحمح@لمحخط-

ضروحومنها
")

فنها:مسلملصحيح

محمدالذعبدلأبيمسلمبفوائدالمحلما-
بنعليبن

التميميمحمد

مطبوع.هه536)سنةالمتوفىالمازري
اليحصبيموسىبنعياضللقاضيمسلمبفوائدالمعلمإكمال-2

مطبوع.ه@،544)سنةلمتوفىا
محمدتأليفالمعلمإكمالإكمال-3

الأبيالوشنانيعمربنخليفةبن

مطبوع.هط27)سنةالمتوفىالتونسي
لأحمدمسلمتلخيصمنأذكللماالمفهم-4

الأنصاريعمربن

مطبوع.هأ6للأهسنةالمتوفىالقرطبي
5-

شرفبنيحيىتأليفالحجاجبنمسلمصحيحسرحفيالمنهاج

مطبوع.هأ676)سنةالمتوفىالنووي
لمعالملهمالموضحوالمفهمالمفصحا-6

لذاعبدلأبيمسلمصحيحني

6للأسنةالمتوفىلأنصارياهثامبنيحىابن هأ.4

7
سنةالمتوفىالمصريالعليعبدلنالرحمنعبدالدينعمادشرح

سنةالمتوفىالفارسيإسماعيلبنالغافرعبدللإمامغريبمارح

5يه مسلم.غريبشرحفيالمفهمسماههأ2
9-

المتوفىالجوزيابنسبطيوسفالمظفرأبيالدينشمىشرح

ه@،744)سنةالمتوفىويالزوامسعودبنعيسىالفرجأبيشرح

مجلداتخمسفيكبيرشرحوهو
والمفهموالإكمالالمعلممنفيهجمع

2/5)@لطفرنكصانطر:الررحمنهأمما.علىللرتوفلا( ال@ريلأدباتارلح855-7(،5
(712-12"/1)عزكبندلفؤالحرياافراتنا@لح1(،83-3/081)لروكلمان



اطول@لجزء-

و
ا

ا-
بنزكرياالدينزينالقاضيشرح

الثافعيالأنصاريمحمد

ها.926)سنةالمتوفى

السيوطيالدينلجلالالحجاجبنمسلمصحيحعلىالديباجا-2

هأ.911)سنةالمتوفى

13-
بنإسماعيلالقاسمأبيالسنةقوامالإمامسرح

الاصبهانيمحمد
هه.535)سنةالمتوفىالحافظ

14-
بنبكرأبيالدينتقيشرح

سنةالمتوفىالدمشقيالحصنيمحمد

أحمدالدينلهابالحجاجبنمسلمبثرحلابتهاجامنهاج-15
بن

فينصفهنحوإلىبلغه@،923)سنةالمتوفىالقسطلانيالخطيبمحمد

أجزاءكبار.ئمانية

ا-6
سنةالمتوفىمكةنزيلالهرويالقاريعليملاالعلامةشرح

(1016@).

بنعليبنعمرالدينلسراجالبخاريعلىمسلمزوائدشرح-17

@أ.@.4)سنةالمتوفىالافعيالملقن

اللهعبدالمهندسلابنمسلمصحيحشرح-18
بن

محمد
إبراهيمبن

ه@.691)سنةالمتوفىالحنفيالصالحي

منمجهوللمؤلفمسلمصحيحغريبفيوالمتهمالمنجدتحفة-19

@مصأ،1)سنةالمتوفىالعجميابنسبطتلاميذ
أستافهتعليقاتفيهجمع

العجمي.ابنسبط
اللهعبدبنالدينلشمسمسلمصحيحشرحفيالمنعمفضل-20

بن

بنمحمد
الذعطاء

بن
ه@.767)سنةالمتوفىالرازيمحمد



بلىللصحمح-@لممخل

سنةالمتوفىالسنباطيمحمدبنليحيىوالمتفهمالقاريبغية-21

22-
أحمدالدينلشهابملمصحيحشرح

قبلالمتوفىالحقعبدبن

23-
ه@.ا031)سنةالمتوفىالمناويالرعوفلعبدمسلمشرح

الذلعبدمسلمصحيحبشرحالمنعمالملكعناية-24
بن

محمد
بن

ه@.ا167)سنةالمتوفىزاده،أفندييوسف

25-
"بعنوانبالفارصيةشرح

الحقعبدبنالحقلنورالعلممنغ

محبالدينفخرابنهأكملهاه@،073)سنةالمتوفىالدهلولمجه
وعليهالفه

محمدالحسنلأبيحاشية
1للاسنةالمتوفىالسنديالهاديعبدبن اهأ.3

26-
بلاهور.لزماناوحيدلمولويأرديةترجمةمعشرح

27-
الحجاجبنمسلمصحيحمطالبكثففيالوهاجالسراج

اهأ.307)سنةالمتوفىخانحسنصديغللعلامة

28-
العثمانيأحمدشبيرالذلفضلمسلمصحيحبشرحالملهمفتح

هلوي.لدا



@لجزءلالول-

@لهو@ؤ@لرجالثالثا:

:(1)ذلكفيألفنمما

محمدالحافظمامل@البخاريالإماممثايخأساميا-
بنإسحاقبن

هأ.2للأهسنةالمتوفىمنده

سنةالمتوفىالدارقطنيالحنلأبيومسلمالبخاريرجال-2

ص(.385)

عنهمروىمنأسامي-3
محمد

مثايخهمنالبخاريإسماعيلبن

الذعبدأحمدأبيللحافظالصحيحجامعهفيذكرهمالذين
عديبن

هأ.365)سنةالمتوفىالجرجاني

وضعفهمصحيحيهمافيومسلمالبخاريلهمأخرجممنقومذكر-4

للدارقطني.الضعفاءكتابفيالنساتي
أحدهمابهانفردوماومسلمالبخاريفيهااتفقالتيالصحابةأسماء-5

عن
للدارقطني.لآخرا

عنأحدهمابهانفردوماومسلمالبخاريعليهاتفقمابيانفيرسالة-6

المتوفىالحاكماللهعبدلأبيومسلمالبخاريأخرجهممنتسمية

نحققه.الذيالكتابهذارهوللحاكمالصحيحمعرفةإلىالمدخل-8

أهلمعرفةفيلإرشادواالهدايةالمسمىالبخاريصحيحرجال-9

أحمدنصرابيللإمامجامعهفيالبخاريلهمأخرجالذينوالسدادالثقة
بن

هما.3يعاسنةالمتوفىالكلاباذيالبخاريالحسينبنمحمد

لبروكلمانالوبيلأدباتلىلخ4-455(،5ه)مىالطونكفني:@ليهبن@@اسا.انظر(1)

@3/6 1/1@لزكنيالصايراثت@يخ@ا@ا-747 ا@.77-92



للصحيحبلى@لمدخل-

سنةالمتوفىالجيانيعليلابيالمشكلوتمييزالمهملتقييدا-.

أحمدالمحدثللإماممسلمصحيحرجالا-ا
منجويهبنعليبن

أ.له@28)سنةالمتوفىلأصبهانيا

الروايةيتناولوهوالصحيحينفيالواردةلأوهاماعلىالتبيها-2

الذكر.بقالساعليأبووهوالجيانيمحمدبنللحسينوالرواة

خرجلمنوالتجريحالتعديح-13
لأبيالصحيحالجامعفيالبخاريله

لهم@.74)سنةالمتوفىالباجيخلفبنسليمانالوليد

لمحمدالصحيحينرجالبينالجمعا-4
القيسرانيعليبنطاهربن

ه@.507)سنةلمتوفىا

لمحمدومسلمالبخاريشيوخبأساميالصعلما-5
بنإسماعيلبن

ه@.63للاسنةالمتوفىخلفون

لشمسالبخاريعنبهمانفردالذينمسلمصحيحرجالتسميةا-6

محمدالدين
ه@.)م@7سنةالمتوفىالذهبيأحمدبن

لأحمدومسلمالبخاريرجالا-7
أحمدبن

الحكارىموسىبن
هما.763)سنةلمتوفىا

الصحابةمنالصحيحينفيروىمنجملةفيالمستطابةالرياضا-8

هصه.93)سنةالمتوفىاليمنيالعامريبكرأبيبنيحيىللإمام



اطولللجزء-

@لصحيح@.بينجمعت@تبريب@ا:

:(1)منها

ا-
محمدبكرلابيالصحيحينبينالجمع

الجوزقيالذعبدبن
هأ.3يعهسنةالمتوفى

الفهعبدبنالرحمنعبدبنالحقلعبدالصحيحينبينالجمع-2

هأ.582)سنةالمتوفىلإشبيليا

الذعبيدنعيملأبيالصحيحينبينالجامع-3
بنالحسنبن

أحمد
بن

أحمد
بن

هأ.517)سنةالمترفىالحداد

إلجمع22@
المتوفىالموصليبدربنعمرحفصلأبيالصحيحينبين

5-

محمدأبيللإمامالصحيحينببنالجمع
الفراءمسعودبنحسين

ها.516)سنةالمتوفىالبغوي

بنإسماعيلمحمدلأبيالصحيحينبينالجمع-6
الصروتأحمد

ه@.414)سنةالمتوفىالهرويلسرخسياالفراتبنبا

لأحمدالصحيحينبينالجمع-7
بن

أبيبنباالمعروتالقرطبيمحمد
ها.642)سنةالمتوفىحجة

محمدالذعبدأبيللحافظالصحيحينبينالجمع-8
فتوحنصرأبيبن

هه.الم@4سنةالمتوفىلأندلسياالحميدي

مطبوع.التوقادي،مصطفىبنشريفلمحمدالصحيحينأحكام-9
ء**

5)صالظرنكت@فطر:(1) 99)



بلى@لصحيح-@لمدخل-

الذعبدبنمحمدالذعبدأبوالمحدثينإمامالكبيرالحافظهو
بن

محمد
بالحاكمالمشهورالنيسابرريالطهمانيالضبينعيمبنحمدويهبن

البديعة.التصانيفصاحبالبغوبابن

تصشا@لدهمو

يرمصبيحة3ظلثهولد
ربغشهرمنالثالثفيلإئنينا

إحدىسنةلأولا

نة.وثلثماوعثرين

وتوجيههو@نعهسلوكهفيأئرهلذلكوكانوفضلعلمبيتفيولأ

خلقه.واسنقامةالعلم،لطلب

@رححتصللعلمطلبه

بالسماعفبدأوخالهأبيهمنبتوجيهالباكرصباهفيالعلمطلبإلىاتجه

حتىالعلماءمنويتلقىالئيوخمنيسمعومازالونلئمانة،ئلاثينسنةفي

النهرصراءوماوالعراقبخراسانالعاليةلأسانيداولحقأصحابه،منسمع

النهرصراءوماخراسانفيرحلاتهوفيبلدهفيسيخألفيمننحواوسمع

منوغيرها
ز.والحجاكالعراقلبلدانا

@لعلماءعلي@ئنه

عاطرا.الذئناءعبدأبيالحاكمعلىالعلماءلقدأئنى

ديجمةشله
"

2)صالمتريكنبتينلهأ،5/73)بغدادنلىلخ )ك@@لحفاظتنكرة1(27
0 3 8(،2"لا/الأعانوبت3(،2لايهالزامرة@لنجوما(،ثلا)ك@النحبشنوات1(،9

5/2)@لميزانلان)ك@472(،الجرزيلالنالمظم6(،)ك@ه.الاعتاليران 2،)3

4/1)فيةاتطفت ونجرسا.(55

علىكوكابهايخبرري)@لحاعموضرعهاثكورا.رسالةيرةمحمرد@للكوروكب
نرحن@أوحرتولهناالصحبجا



@لجؤ@الول-

دارحيثالحافظعليأبوشيخهصغرهوفيشيوخهمنعليهفأثنى

الحاكمفذكرالعلمشيوخمنجماعةيفموهوعليأبيمجلسفيالحديث

بعضهم.عليهنحملأن@،إلىحديثا@اسناده

مئله.سنهفينحنولاأنترأيتفماتفعل،لاعلي:أبولهنفال

لحديث.اأهلمنرجلألفرأيترأيتهإذاأقول:وأنا

أهلإمامهوالحاكماللهعبدأبوإسماعيل:بنالغافرعبدوقال

لهواتفقمعرفته...حقبهالعارفعصرهفيالحديث
لعلهماالتصانيفمن

منقريبايبلغ
جزءألف

فرضيهالدارقطنيناظروالحجالعراقإلىرحلتانلهالخليلي:وقال

منقريئاتصانيفهبلغتالعلمواسعثقةوهو
جزءخمسمائة

سعدسمحتالحافظ:طاهربنمحمدوقال
الحافظالزنجانيعليبن

منأربعةله:
أحفظ؟أيهمصرواتعالحفاظا

من؟قال:

بأصبهانمندهوابنبمصر،الغنيوعبدببغدا@الدارقطنيقلت:

فقال:عليهفألححتفسكت،بور،بنيساوالحاكم

بالأنساب،فأعلمهمالغنيعبدوأمابالعلل،فأعلمهمالدارقطنيأما

فأحسنهمالحاكموأماتامة،معرفةمعحديثافأكنرهممندهابنأما

تصنيفا

العلماء.هؤلاءمنغيرعليهوأثنى

)ك@3401(الحفاطتنكرة6(،)ص@لفرسي@مماعلبنالنفرلبدالاقمن@لتخب(1)

ا-851(.4/57)للبكطالادحبةطقات)ك@0401(،الحفاظتنكرة(2)

5لا/للكيالافيةطبقاتا(،")ك@54الحماظنذكرة)كأ .(16"ا-9



@لى@لصحمحللممخل-

رأكئرالبلدانفطافواسعة،برحلاتالذعبدابوالحاكمقاملقد

عددبلغلذاوفحوله،أساطينهمنتلقيهعلىوحرضاللحلمطلئاالتجوال

ألفيحواليشيرخه
(1)

سيخ:

فمنهم:مثاهيرهملبعضبالترجمةنكتفي
صاحبالنيسابوريالحسنأبوحماذبنعليالكبيرالحافظا-

المسندلهالتصانيف،
جزءاوستينمائتينفيوالأحكامجزء،أربعمائةفي

مجلدات.عرفيوالتفسير

منهأثبتمايخنافيرأيتماأحمد:أبوالحاكمقال
الروايةفي

والتصنيف

محمدالعباسأبوالمثرقمحدثالثقةالمفيدلإماما-2
بنيعقوببن

المعروتالنيسابوريالمعقليمولاهمالامويسنانبنمعقلبنيوسف

محدثكانبالأصم،
مدافعتربلاعصره

هأ346)سنةتوفي

محمدالذعبدابو-3
الذعبدبن

الصفارالأصفهانيأحمدبن

الحفاظأكثرمنوكانوغيرهالزهدفيصنف

الحاكم:قال
"

سنةماتسنقهوأربعيننيفاالسماءإلىرأسهيرفعلم

ص(.339)

محمدالذعبدأبوالكبيرالحافظالإمام-4
يوسفبنيعقوببن

لأخرم.اابنالنيسابوريالثبباني
)ك@558-658(الحما@نحثرة(2)(1)

3/6)الحفاطنلكرة(3) مأ0

)ك@933(الحفاظندكرةللأ



@لجزء@الول

يحفظالرقيابنبعدببلدناالحديثأهلصدركانالحاكم:قال

توفيالكبير،المسندوصنفالصحيحينعلىمستخرخاوصنفويفهم،
(@344)سنة

5-

الحافظالإمام
محمدالإسلامشيخ

بن
محمد

سيالطويوسفبن

صنفالافعية،شيخ
أحدوكانمسلمكتابعلىالصحيحوخرجوجمع

ا

سنةماتعابذا،إمائاوكانمرتين...إليهرحلتالحاكم:

(344@)

محمدالجهبذالحافظلإماماخراسانمحدث-6
بن

محمد
بن

بنأحمد

الكبيرالحاكموهوالتصانيفحبصابورياليساالحاكمأحمدأبوإسحاق

الكنى.كتابمؤلف

فيمقدمالتصنيفكثيرالصنعةهذهفيعصرهإمامهوالحاكم:قال

ه@ي@73سنةتوفيوالكنى،لأساميواالصحيحسروطمعرفة
(3

**@

ملية3(،ملأ)ث@@لبشنوات)ك@313(،الرامرةالحرمكلأول،)ك@الحفاظتذكرة(1)

.(2/41)رفيولا

ك@(3ملأ/2)النصسنوات)2/39(،الأنيرلالنالب@ا،)ك@39الحفاطتنكرة(2)

5)صلطؤنا 56).

(9كلا)ك@لحفاطاتنكرة(3)



بلىلصحيح-للمحخل

فمنهم:وطلابهروادهكثركذلككبيزامبلغاشيوخهبلغوكما

بنمحمدالفتحأبوالمجودالحافظا-
بنأحمد

بنفارسبنمحمد

ديلبغدااسهل
رس.لفوااأبيبنبالفمهورا

حفظذاكانالخطيب:قالوصنف،وجمععديدةبلدانإلىارتحل

هأ412)سنةتوفيالمثايخ،علىانتخببالصلاح،م@ئمهوزاوأمانة

أحمدبنعبدفوأبوالإمامالحافظالعلامة-2
بن

محمد
الذعبدبن

لثيوخهمعجئاوألفمكةجاورالحرم،شيخالهرويالمالكيلأنصاريا

ه@434)سنةتوفيالتصانيف،وصنفالصحيحوعمل

الفهعبدبنالخليليعلىأبوالحافظالإمامالخليلي-3
أحمدبن

عارفاحافطاثقةكانالمحدنين!،معرفةفيلإرشادا1كتابمصنفالفزويني

مقبكثير

،3

سنةتوفيالقدر،كبيرالإسنادعاليورجالهالحديثعلل

أحمدبكرأبوخراسانشيخالعلامةالحافظلإماما-4
بنالحسينبن

والسننوالصفات،كالأسماءالتصانيفصاحبالبيهقيموسىبنعلي
لصغير،السننوالنبوة،اودلائللإيمان،اوشعبلآثار،والسننوالكبير،ا

ها.وغيرخل،لمدوالبعث،واهد،لزوا

العلماء.سيرةعلىالبيهقيكانتاربخه:فيالغافرعبدقال

الحافظالفقيهالبيهقيبكرأبونيسابور:تاربخذيلفيالفافرعبدوقال

3/0)لحفاظاتدكرة(1) تا1(،53
1/3)دابندربخ 3/1)لنمباننوات2(،5 96)

1/2)المكرنإيفع0(،7ه)صالظودكف)ك@3011(،الحماظندكرة(2) لهأ9

3/1)الحماظتنكرة(3) 2 3/2)النبضنوات1(،3 .(7)ص.الظودكف4(،7



يلجزء@الول-

الضبطفىأقرانهوفردالحفظفيزمانهواحدالورعالثفنالأصولي

توفيلإتقان،وا
صلأ@58)سنة

محمدبنعئمانعمروأبوخراسانمسند-5
المحميالذعبيدبن

ه@ما)اسنةتوفيلمزكي،ا

@*@

لجتاتثا(،/12)و@لهايةاللاية4(،1/2)الأعانوبكا(،ا)ك@+الحفاطتلكرة(1)

)ك@403(@للحبشنوات7(،5/7)مرةلزااانجومهأ،لأ/للبكيفيةان

.(11"9)ولالحفاطتذكرة(2)



@لى@لصحيح@لمدخل-

إسماعيل:بنالغافربعدالعلامةقال
لهاتفق"

لعلهماالتصانيفمن

والأبوابوالتراجموالعللالصحيحينتخريجمنجزءألفمنقريبايبلغ

والثيوخ@
"

مثل.المجموعاتثم

الحديثعلوممعرفةا-

لصحيحينامستدرك-2

3-
نيسابورتاريخ

لأخبار.امزكىكتاب-4

الصحيحعلمإلىالمدخل-5
لإكليل.اكتاب-6

الافعي.فضائل-7

فلك.وغير

لإكليلاإلىلمدخلا-8

نحققه.الذيالصحيحعلمإلىالمدخلفيذكرهالحلل-9

@@@

3/1)الحفاطتنكرة6(،)صالتحب(1) 0 1لا/الثبةطفات3(،4 ما(-55

اهأ.356)سةالقامرةفيطعلأ(

بحمااهأسا335)الهدتليطع(3)

(@1358)مةبيرانننمخصرهطغ(4)

الله.شا.إنرهو@تحفيقهلصددالاالنىالبه@منامر(5)
@يطغيلا(

مأ،ا351)حدت
الكمالةالرسانلمحمرعةصمنأخرىمرةرطع



-@لجؤ@الول

سنةالنافعوالتأليفوالتعليمبالعلمحانلةطويلةحياةبعدئحأ@ئهمات

موسى:أبوالحافظقال
وخرجفاعشلالحمامدخلالحاكمكان9

القاعليهوصلىبعد،قميصهيلبسلممتزروهوروحهفقبض5،1فقال:
ضي

لمثوبة.الهوأجزلك@@لا"الحيريبكرأبو

ء*@

4/1)لحجةاكطفات)ك@5401(،الحماظندكرة(1) 61)



@دللصحيحللمدخل-

بلى@لمؤل@.ونسبته@لحتاب@سم

التحقيقفيعليهااعتمدتالتيالنسخةطرةعلىالكتابعنوانا-

المدخل!.كتاب"

الذبفيجهدتوقد":(1/3)المستدرككتابهفيالحاكموقال-2

الصنعة!.أهلرضيهبماالصحيح،إلىالمدخلفيالصحيحين(ي1)عنهما

:(13)صالأوهامكتكتابهفيسعيدبنالغنيعبدوقال-3

الصحيح.صرفةإلىالمدخل
4-

2)صلإشببلياخيرلابنالفهرستوفي معرفةإلىلمدخلا9:(23

الصحيحين!.فيالرجالأسماءمنأشكلماوتبيينالسقيممنالصحيح
5-

عساكرلابنالأشعريالحسنأبيعلىالمفتريكذبتبيينوفي

2)ص 28):"

الصحيح!.علمإلىالمدخل
6-

4/2)خلكانلابنالأعيانوفياتوفي علمإلىلمدخلد@:(80

3/1)الكمالتهذيبفيالمزيوقال 6 ."المدخلكتاب":(40

/1/17)الصلاحابنعلىالنكتكتابفيحجرابنالحافظوقال-8

1 0 لمدخل.اكتاب:(71

المدخل...فيالحاكمقال:(3/79)الميزانلسانفيوقال
9-

1)صالظنونكتوفي 6 الصحيح!.علمإلىالمدخل9:(42
النيسابوريالحاكمالذعبدأبيإلىالكتابينسبونهؤلاءوكل
ماهوللكتابالكامللاعماولعلفي،موجودةجموتراأشياءينفلوأكنرهم

اذكره
وكذلكالمستدركفيذكرهحينمااسمهختصرالحاكماولعلخير،بن



@الول@لجزه-

حالكلوعلىالكامل،اسمهيعرفلابعضهمولعلهنا،ذكرناهممنسائر

اختصارهاحتماليقابللأنهالكتابمؤلفالحاكمعليهنصماأثبتفسوف

الكتاب.محتوىمنمأخوئاذلككانو)نخيرابنذكرهفيماالزيادةاحتمال

البالمدخرية@لتسمية

عددبالمدخلالتسميةفيشاركهوقدهذا،
من

سبقهمنفمنهمالعلماء

سنةالمتوفىالجرجانيالإسماعيليبكرأبيكالإمامالتسميةهذهإلى

(1@3@).

مقدمةله!المدخلفيعيليلاسمااوتالئحا@ه:إحجرابنالحافظقال

الحلبي.طبعة(1/22)الفتح

احمدبكرأبوتلميذهالحاكم(ي1)ولحقه
المتوفىالبيهقيالحسينبن

الكبرى!.السننإلىالمدخل"سماهكتائافصنفأ@هيهسنة

1/1)والآثار،السننمعرفة"كتابهفيذكروقد عثرائنيفيأنه:(43

طبعا،وقدالنبوةلدلائلومدخلألائار،واالسننلمعرفةومدخلأجزكا،

هومامنهاوالفنونالعلوممنكثيرفيالكتبمنكئيرالاسمهذاحملتوقد

كثفانظرالعلوم.منعلمإلىمدخلهوماومنهامعين،كتابإلىمدخل

2/1)الظنون 6 41-1643).

منأشكلماوتبيينوالسفيمالصحيحلمعرفةهوإنما"المدخل"وكتابنا

عموماللسنةخدمةفهوخيرابنذلكذكر)كماالصحيحينفيالرجالأسماء

عنودفاع
."لهماوخدمةلصحيحينا

إنماالصحيحإلىالمدخلكتابأنالأفاضلالعلماءبعضظنوقدهذا

فلكأستبعدأنيغيرللحاكم،الصحيحينعلىالمستدركإلىمدخلهو

لرجالدراسةهوانمادبالمستدرك،لهصلةلاودرستهعرفتهكمافالكتاب

كماعنهماودفاعالصحيحين
فيبذلكنفسهالمؤلفصرح

المسندركمقدمة

نفسه،الكتابمنيظهروكما3(،/1)
لاتي.االملخصومن



@لىللصحمع-@لمدخل-

التيبالأحاديثالصحيح!إلىالمدخلكتابهإالحاكماستهلا-

وعظنا9عازببنالبراءحديثفذكرالبدع،ومجانبةالسنةاتباععلىتحض

1القلوبمنهاوجلتموعظةفيالذرسول
0 0 ساقه0

عقبهثمطريقين،من

فيك@المصطفىحثفقد@بقوله:
وسنةسنتهعندالنزولعلىالخبرهذا

أعاذنابالكفرذلكوقرنلسنتهالتاركالذأوعدثمبحده،الخلفاءالصحابة

ب(.ا/المنه!القه

فيبئاللهرسولإلىلأنصاريواز@الزبيراختصامقصةأوردثم-2

سبئاكانالذيك@الفهرسولمنالغريبلأنصارياوموقفالحرة،شراج

شجرديحايحكحكحتئبؤمنوتلاوريذ@لاتعالى:الذقولنزولفي

1للجنهز!01 /2).

ودعاعنهبالتبليغأمتهطالذرسولفيهاأمرالتيلأحاديثاذكرثم-3

ب(./2الوعاهاكماسنتهبلغلمن

4-
يفتريلمنالأكيدوالزجرالثديدالوعيدفيهاأحاديثذكرئم

بأحاديثأردفهالأولالحديثذكرأنفبحد@،ح@الفهرسولعلىالكذب

بعراوعدئالث،وعيدنان،وعيدعناوينتحت
ب(.ه/ب-/2ال

5-

علىالكذبالشيطانلهازينالتيالضالةالفرقةلتلكتعرضثم

لذلكوتفتريعكله!،الذلرسوللكذبواالحسبةستارتحتيث@الذرسول

وضلال.باطلمنإليهنمبتمابهالتؤيدأحاديثالهوس

6-
إلىنسبماكلأنجهلهمإليهميخيلجهلاءلجماعةتعرضثم

منهجوينكرونصحيحفهوعغالذرسول
فيالحديثوأئمةالصالحالسلف

والتحديل.لجرحا



@ول@@لجزه

عدئانأورد
من

فيسيكونأنهعلىتدللأحاديثا
يفتريمنلأمةاهذه

أحاديث.سبعةالمجالهذافيفأوردالذ-@ح@،رمولعلىالكذب

سعيدبنليحىقلتقال:خلادبنبكرأبورواهبماذلكعقبثم-7

الذعندخصماؤكحديثهمتذكرالذيخهؤلاءيكونأنتخثىأما
يوم

خصمييكونأنمنإليأحبخصمائيهزلاءيكونلأنفقال:القيامة؟

حدثتيقولجم@للهارسول
ب.ب-/ه/الكذب.أنهترىحديثاعني

وحملةالسنةعلىالغيرةمنالكتابهذاتأليفعلىعثالبايذكرثم-8

منينالأنولالسنة،اكرامةتمسأنيحبولالآئار،ا
الحديثأهلمكانة

بنالحسينعليأبيعنفقهائنامنفقيهوأخبرنيفيقول:إ
محمد

كتابفيالحديثرواةبلغقدقال:أنه@إياه-الذرحمناالماسرجسي-

يصحوالذينوامرأةرجلألفأربعينمنقريئاعيلإسمابنلمحمدلتاريخا

همجملتهممنحديثهم
الحجاجبنومسلمالبخاريأخرجهمالذينالثقات

عدث@يبلغولا
يعجبنيفلموامرأةرجلألفيمنأكثرم

الذرحمهمنه-ذلك

ويرإذاالقولهذابمئلرلائااةبروايشمتونلملحدةوالمبتدعةالأننا-لايا

الصنعة.أهلمنرجلعن

البخاريالإمامينمنهجذاكراالفويبالردالقولهذاتعقبثم-9

سبعمائة،إلىعدث@ميبلغلمالضعفاءفيألفحينماالبخاريوأنومسلم،

بينفيهفىقواالنقللأئمةاصطلاخاهناكوأن
والمتقنوالثبتوالئقةالحافظ

علىالكذاببينفرقواالجرحفيثمالتعديح،فيهذاوالصدوق،

ئمالثيوخ،لقيفيالكذابئمالناس،حديثفيوالكذاببم@الذرسول

وسئلوهماكثير
فيلمتهمواالروايةفيلمتهموالحفظا

إذالصدوقوالدينا

أنمةأفوالمنوساقحديثهفيالمناكيروكثرالكذابينعنالررايةأكثر

أساميونوفيقهاللهبعونمبينوأنا9يقول:أنإلىرأيه،يؤيدماالحديث

بجرحهمومعرنةاجتهافاجرحهمليظهرممنالمجروحين
فيهتقليذالا



@لى@لصحيح-@لمدخل

لأحد
بيانبعدإلاتحللاهؤلاءأحاديظروايةأنوأتوهمالأئمة،من

"حدينه:فييكطاللهرسوللقوللهمحا
من

كذبأنهىيروهوبحديثحدث

الكاذبينأحدفهو

الثديدمرتباالطعنفيهمالمطعونالضعفاءأسماءفكرفيشرعئما-.

الألفحرفمنإبراهيميسمىبمنمبتدأالهجاءحروفترتيبعلىإياهم

وواحذامائتينعددهمبلغوقدالياء،حروفمنياسينيسمىبمنومنتهئا

امتأثزشديدبايجازالطعنمنفيهموماتراجمهموفكررجلأ،وئلاثين

العبارة.اختلفتاندالأسلوبفيحبانابنشيخهبمنهج

المجروحينكتابمنالمجروحينهؤلاءانتخبالحاكمأنليويبدو

وأسلوبهبمنهجهوتأئرشيخهترتيبعلىترتيبهمفيومثىحبان،ابنليخه

همذكرقدمتالذينفهولاءقال:المجروحينهؤلاهعنالحديثنهايةوفي

جرحهمعنديظهرقد
جرحهمأبينالذيخفهمببينةإلايثبتلاالجرحلأن

هذالطالبأختارهوالذيتقليذا،أستحلهلاالجرحفإنبه،طالبنيلمن

الراويلأنسميتهم.الذينهزلاءمنواحل!حديثيكتبألاالثأن

9بيئ:قولهفيثاخللحدينهم
أحدفهوكذبأنهيرىوهوبحديتحدثمن

(17/1الفبين،لكاا

هذاعلىالضعفاءذكرهفيالحاكماقتصركيفسؤالهنايأتيوقد

حبانابنذكرهمالذينالكئرالمجروحونأولنكفأينمنهم،القليلالعدد

والنسائيوالبخاريالكامل،كتابهفيعديوابنالمجروحين،كتابهفي
الذينالضعفاءأينوأخيزابالضعفاء،سموهاالتيكتبهمفيوالعقيلي

فيحجرابنوذكرهموالضعفاء،والمغنيالميزانلحيالذ@يذكرهم

فيهتكفممنكلاسمفيهاسجلفدالمذكورةالكتبهذهأن

الحجةالثقةفيهاذكرفقدالنقد،ميزانفيمعتبرغيروبكلامحجةبدونولو



@لجزءلالول-

يحتجممنئماكلهموماالحفظوالسيىوالصدوقجارحبغيرفيهتكلمالذي

الكذانبجاإلىبهابعتبرأوبرواية
لذيناالضعفلثديديوالمتهمينوابين

لا
بهم.يعتبرولابهميحتج

ذكريجوزلاأنهيرىمنعلىهذاكتابهفياقتصرفقدالحاكمأما

وسرقةبالكذبوالمتهمينالكذابينمناستشهائاولااحتجاجالاروايتهم

منوغبرهملحديثا
إليها.المشارلأنواعا

البخاريالشيخانلهمأخرجمنأسماءبيانإلىهذابعدانتقلثما-ا

أخرجهمأسامي@الذبمئحيئةمبينوأنا"فقال:صحيحيهمافيومسلم
محمد

فيالحجاجبنومسلمالصحيحالجامعفيالبخاريإصماعيلبن

أوجه:ئلائةعلىالصحيحالمسند

عليه.اتفقاماالأول:

@اخراجه.البخاريتفردماثمالثاني:

المعجم.حروفعلىخراجهب@مسلمتفردماثمالئالث:

الوكيل.ونعمحسبيوهو@الذبمشيئةاختصارهفيوأجتهد

لسم
عنهالروايةصحتمنأساميالرحيم:الرحمنالذ

الصحابةمن

الذيكط.رسولعن

بقيةبأسماءأتبعهثمالصديق،بكربأبيالصحابةأسماءافتتحئما-2

المثمرينالعشرةببميةأتبعهمثمخلافتهم،ترتيبعلىالراشدينالخلفاء

رضييذكره-فلمالجراحبنعبيدةأباإلابالجنة
الذ

وبحدأجمعين-عنهم

أبي1مبتدئابالمعجم،حروتعلىإياهممرتئاالصحابةباقيذكرهؤلاء
ا

بواختتمهملألف،احرفمنكب!بن
الياء.حرفمنأمية!بنيعلى@

صلىالقه-رسولأصحابمنالكنىأصحابذلكبعدفكرثم-13

ورضيوسلمعليهالذ
الذ

ئبمعنهم-،
منبباتالصحا

الذرضوانالنساء-

الذالنبيزوجاتئمجم@،اللهرسولبنتبفاطمةمبتدئاعليهن-،



بد@لصحيح@لممخل

ورضيوصلمعليه
قال:ثمالأحمسية،حصينبأموختمهنعنهن-،الذ

ومسلمالبخاريعيلإسمابنمحمدلإماميناإخراجمنانتهىماآخروهذا

مالتانالرجالمنوهمالصحابةمنالصحيحفيأحدهماأوالحجاجابن

ومنرجلأ،عروخمسة
ب-91//17الامرأة،وثلاثونأربعالنساء

ب(.

فيومسلمالبخاريالشيخانلهمأخرجمنبأسماءنحلثعقبثما-4

مبتدئاالمعجمحروتعلىأسماعمممرتئاالصحابةبعدممنصحيحيهما

يسمىبمنواختتمهمإبراهيميسمىبمنالبابهذاوافحلألفاببابذلك

الياء.بابمنيوسف

أقسام:ثلاثةعلىحرتكلفيقسمهموقد
اليخان.عليهماتفقمنلأول:ا

البخاري.عنهمأخرجمنالثاني:

الثاك:
مسلم.عنهمأخرجمن

وقسمهنالصحابياتبعدمنبالشاءخاصببابفلكعقبثما-5

أقسام:ثلاثة

منهن.عليهالمقفقالأول:

البخاري.لهنأخرجمنالثاني:

الثالث:
ب(./40ب-/19المسلملهنأخرجمن

ا-6
منهموسمعلقيهمالذبنفافهالبخاريالإماملمشايخبائاعفدئم

مبتدئاالهجاءحروفعلىإياهممرتئااخرينرجالبواسطةعنهمروىثم

أحمداسمهبمن
يثيروهويحمى،منهميسمىبمنومنتهئاالألفحرفمن

خلالفي
ضعمواإلىسردهم

لىد@شرةمباشيوخهعنرواهاالتيلأحاديثا
بالواسطة.عنهمرواهاالتيلأحاديثا



-@لجزءلالول

أبومنهمسمعالذينالثيوخهؤلاءعددبلغقال:عددهمنهايةوعند

محمدالذعبد
عنهمرجلعنروىثمعنهم،وروىإسماعيلبن

ستة

رحمشيخا-وأربعين
الذ

جميعهم-
.(1ب-34//40ال

البخاريلهمرو@الذينالثيوخمنجماعةأسماءذكرثما-7

بنبإبراهيممبتدئاالهجاءحروتعلىورتبهمعليهماعتماثالااستثسهائا

بنبيزيدومنتهئالألفاحرتمنلوزيراأبي
عليهمعطفثمالقرشي،محمد

مناخرينجماعةبأسماءئمصحيحه،فيبهماستشهدمنالكنىبأصحاب

1هأ-/42الالنوعهذا /4).

ذكرالصحيحينفيبالكنىالمشهورينبأساميذلكأردفثم-18

منالصحابةبقيةذكرثمز@،الصديقبكربأبيبادئاالصحابة
إلاالنوعهذا

/46الالخزاعيلاسبأبيختمهموقدالهجاء،حروفعلىيرتبهملمأنه

منهماواحدأوأخرجاممنبالكنىالمعروفينأساميأوردثما-

حروتعلىترتيبدونالمكنينهؤلاءسردالتابعينمنالصحيحفيحديثه

ه/أ-./47الالسابقةالأبوابفيفعلكماونرنيبتقسيموثونالهجاء

أسماؤهمتعرفولمكناهمعرفتممنجماعةذلكبعدأصردثم-20

أسمائهم!علىيقفلمممنقال:إكماأوالتابعينوتابعيالتابعينمن

ب-ه/ال.
1ا /5).

منالتابعينبعدممنبالكنىالمعروفينهؤلاءبعدأوردئم
عليهماتفقا

تحتساقولكنهالهجاءحروفعلىمرتبينغيرذكرهمأسماؤهم،وعرفت

انفردممنأخرىوجماعةالبخاريبهمانفردممنجماعةالعنوانهذا

.(1أ-25//5االمسلمعنهمبالرواية

منالكنىأصحابثم-21
منالصحابةبعدممنالنساء

ومنعليهاتفقا



للصحيح-للىيلمدخل

.(52/1المسلمعنهنلإخراجباانفردومنالبخاريعنهنلإخراجباانفرد

قدمثم-22
مقدمة

عنهما،ودافعومسلفاالبخاريالإمامينفيهامدح

فيذكرلفصلينبهامهدلمقدمةاهذه
لإماماعلىعيبلذيناةالرواأحدهما:

صحيحه.فيحديئهمإخراجمسلم

صحيحهفيالبخاريالإماملهمأخرجمنأساميفيهذكروئانيهما:

الجرح.مننوعإلىنسبممنوهم
حروفعلىمرتبينغيرذكرهمقدنهف@مسلمبرجالالمتعلقالفصلأما

هذاأسماءخلالذكروقدكلأ/1(،ب-/52المنكثيروعددهمالهجاء

فيه.تكلمممنالثميخانلهأخرجمنبعضالنوع

فقدبالبخاريالمتعلقالفصلوأما
وغالبالهجاءحروفعلىرتبهم

ب-66/1(./52الفيالفصلينراجعالبخاري،بهماحتجقدهؤلاء

عنهمروىفيمنفصلأالحاكمعقدثم-23
صحيحهفيالبخاريلإماما

بلدانهممنبهيعرفونوماأنسابهم،ذكروأهملأسمائهمذكرعلىقتصروا

عنسئلأنهأحدهماأمران،الفصللهذاذكرهوسببوتبانلهم
منالنوعهذا

الذعبدأبيالحاكمبيندارتأنهالثانيلأمرواالبخاري،رجال
رجلوبين

هؤلاءعنيةلروااعلىيحملهلملبخارياوأنلطعنباريلبخااللإمامتحرض

الفصلهذا@@الحاكمفعقدالضعفاءعنالتدلي@قصدإلاالرجههذاعلى

غيره،عندمجهولينكانوااندبالعدالةالبخاريعدمعروفونهؤلاءأنليبين

وجزاهاللهرحمهواستقراء-ونتغدراسةعلىقائماهذاالحاكمعملوكان

أسماع@رتبوقدخيزا-لذا
يسمىبمنعصبتدئالهجااحروفعلىم

أحمد
من

.(7/1اأ-/66اليعقوبيسمىبمنومنتهئالألف،احرف

الجامعفيالبخارياللهعبدأبوذكرهممنلأساميفصلأعقدثم-24

الصحيحفيعنهميحدثلمثممنهموسمعلقيهمالذينالثوخمنالصحيح
ينبهؤلاءفخلطهناالحاكموهموقدفلانوقالقال:بأنبهمواستشهد



اطول@لجزء

فيوأدخلاليماميكثيرأبيبنويحيىكالأوزاعيغيرهمالبخاريشيوخ
منمسلمرجالمنبعضابالبخاريالخاصالفصلهذا

النوع.هذا
محمدالذعبدأبوروىمثايخذكر"فيه:قالفصلأعقدثم-25

بن

المسندينفيعنهم@،الحجاجبنمسلمالحسينوأبوريالبخاإسماعيل

سمعاالذينمباشرةشيوخهمابهموقصدالصحيحين!،
ولقياهم.منهم

مبتدئاالهجاءحروفعلىفرتبهماستأنفثمبالمحمدين،ذكرهمابتدأ

بمن
أحمداسمه

بمنومنتهئاالألفحرفمن
ب-47//7االيون@اسمه

لأخير.االفصلهوهذاوكانب(،

فقال:ومسلمالبخاريشيوخمنجملةبذكرالكتابختمثم-26

روىمنومبلغشيخا،وسبعينوستةماثتينالبخاريمشايخمبلغفصار@

.@وخمسةمائتانمسلمعنهم

منومبلغ
وستونأحدالجملةفيوهو@اخلعنهمالروايةفياتفقا

عنهمرجلعنمسلمروىئمالبخاريمنهمسمعمنومبلغشيخا،
خمسة

شيخا.ثونوثلا

النافعالقيمالكتابهذاالذعبدأبوالحاكماختتمالإحصائيةوبهذه

الجزاء.أحسنوجزاهلهالذكفر

@ء@ي



بلىللصحيح-@لممخل

سعيدلا(بنعبد@لغنيالحافظينتقاد

@لمدخلحتابهلماعبد@لثه@بماللحاحم

كتابهفيالحاكمعلىانتقادالأزديسعيدبنالغنيعبدوللحافظ

الحاكم!.مدخلفيالتيلأوهاماكثف"سماهالصحيحإلىالمدخل

فينظرتفإنيبعدأما"عليه-:وأئنىاللهحمدأنحبعدمقدمتهفيقال

الذعبدبنمحمداللهعبدأبوالحاكمصنفهالذيالمدخلكتاب

عنهغابتتكونأنأعظمتوتصحيفاتأغلاطنيهفإذاالنيسابوري...

حاملهأولهالكتابناقلمنجرىيكونأنوجوزتعليهجوازهاوأكبرت

عنه
مع

والغلط.السهومنبثريعرىلاأنه

فيذلثوحررتوعلا-جلالله-فاستخرت
وبينتهالأوراقهذه

متوخئاتصحيحه،فيمجتهذاالعلماءبأقاويلعليهواسننهدتووضحته

وكر@هبمنهوالتوفيقالسدادأسأل@)ياهأستعين،وبالذفيهالصوابإظهار

وخمسينخمسةفيووهمهانتمدهثم
(2)

منفوجدتموضغا،
لأوهاما

الحديتعلمفيانهر@@عامكان@لمصري،لأزثيامحمدأبوالابةالتقن@لحافظلامامامر

أحفظرأيتماالبرقفي.وقالنله.الدارتطنيبحدرايتماالفقي.تالماموئا،نقةوحفظه،

من
الدارتطني.بحد@لصريالغيعد

)ك@192-@لجرريلابنالتطما(،"ا-،047/3)للدبىالحفاظتنكرةفىترحمهله

2 ةالزامرالنجرم7(،/12)فيلابنر@لنهاية@بداية3(،لمه/1)خلكانلاسالوفيات2(،9

@نالنمبشنوات)1/991(،للسيوطيالمحاضرةحن2(،لهالا/برديتنريلابن

1@لماد@3/ 88-189).

ننحننهور@لنيغالفافلالأخالحطامنالنكررخصن،أرووالأولىالطبةننكان

رغلمك@)صفيالرافعنحبفهننالأرديالننيعدللحافطالحاعأومامكفلكابقحفبفه

حيعر@ل@كحاقانلأ:راحد
ر،فهولأخافثركماوالأمرمرضنا،رخنخمةفيوممهأنه

مناحاءبأدل@نلاوخينحةتلتتدأشنرجلتعنيبلى@لمخطوطرجحتلكي

المطوعفيالحطا



@لجزء@الول

ستةوهووالباقيالغني،عبدذكركماموضغاوعئربنثمانيةالمدخلفي

فيالغنيعبدذكرهماخلاتوعلىالصوابعلىوجدتهاموضغاوعثرون

لأوهام.اكثفكتابه
كلتحملكانتالمدخلمنالغنيعبدوصلتالتيالنسخةأنولا@ئمك

ملاحظاته.عليهاأبدىالتيالأخطاء

عبدانتقادبلغهولماالحاكممنتكونأنيمكنكلهاالأوهاموهذه

عبدأنيرىماوأبقىفيهأصابقدالغنيعبدأنرأىمامنهاعذلالغني

نظره.فيفيهيصبلمالغني

الحاكمعلىرددتلماقال:الغنيعبدعنالذهبينقلهماهذاويؤيد

ويدعويثكرنيإليبعثالصحيحإلىالمدخلفيالتيلأوهامااللهعبدأبي

بعضتصرفمنعدلمايكونأنبعدعلىويمكنعاقلأنهفعلمتلي

قدالغنيعبدأنرأوامافصوبواالغنيعبدانتقادرأواالحاكمبعدالحلماء

بالواقعأعلموالذعنه،غفلواأوصوابهلهميظهرلمماوتركوافيهأصاب
ذاك.أوأهذا

ءي@*

1)ولالحفاظتنكرةنظر.ا(1) 0 48)



بلى@لصحيح@لمدخل

تصححولملمدخلفيللحاكمطعت@لتيلفوهامموجزبيان

الأزديسعيدبنعبد@لغنيبتعقبياتمقيعة

@لاوهامكشفكتابهفي

لخطاالمدخل:ا

يساربنسليمانا-

الذعبد-2
محمدبن

بن

ابنلهيقالعروةبنيحيى

ذانزا

3-
بنإبراهيمبنحسن

أبومسلمة

5-
محصنمحمدبن

إسحاقبنومحمدالأصدي

الحاكمعندائانالعكاثي
سلمةأبيجار-6

وهبأبوعمربنحزن-7

وهويساربنسعيد-8

المقبري

سليمانبنحاجب-9

10-

وسالمشدادمولىسالم

عنداثنانالنصريينمولى

الحاكم

9

ب/12

1 / 1

1 / 2

1 / 2

الصوابلأوماماكثف

رفيبنسليصان

والرجلوهم،زاذانابن

بنعروةولدمنمشهور

لزبيرا

إبراهيمبنحسين

ميمبدونسلمةأبو

الغنيعبدعندواحدهما

سلمةأبي@ار

عمروابنوهبأبيبنحزن

الحبابأبويساربنسعيد

فذاكالمقبريهوولي@

سعيدأبيبنسعيد

حيواسمهسليمانحاجب

الغنيعبدعندواحدهما

لصراباوهو



للجزء@الول-

قرمبنسليمانا-ا

بنوسليمان
الفبيمعاذ

الحاكمعنداثنان
خلفا-2

بن
خالد

المدخلوفيالمثنى،أبو

سب/24
خلف4

بن
خالد

وهذاالعصريخليدأبو

النساخمنآخرتصحيف

الكنيةفيالأولللتصحيف

الملكعبد
ميسرةبن

عندائنانزيدأبوالملكعبد

الجهنيمرةبنعمرو
طلحةا-5

زيدبن

الغنويحبيببنقرةا-6

تالصقيربنمنصور

مجميغاخذكراه

هانئأبوهانىبنيحيىا-8

اللهعبدبنيزيدا-9

الحصينأمبنيحيى-20

عطاء-21
أبوالائببن

مالك

1 / 1

ب/30

ب/33

ب/27

ب/34

ب/60

ب/39

ب/39

القيعدعندواحدهما

لصواباوهر

خلف
بن

المفاأبوخالد

بالهاء

الغنيعبدعندواحدهما

الصوابوهو

الجمليمرةبنعمرو

طلحة
يزيدبن

بالقاتالقنويحبيببنقرة

مبهانفرد

هانئبنحميد

الرحمنعبدبنيزيد

الحصينبنيحى

عطاء
زيدأبوالسائببن



بلى@لصحيح@لمدخل

22-
بنعبداللهسحيدبن

1محمدبنالحكمسعيدبنب/41 0

مريمأبيبنمريمابيبنالحكم

1صلمبنقىب/34سليمانبنقيس-23 0

1الذعدأبرالبرادسالمب/50ئدادمولىالذعدأبو-24 0

شدادمدنيومرلىكوفيالبرادسالم

البرادلهيقالولا

1واصلعبدالواحدبنب/51واصلبنعبدالأعلى-25 1

هوغيرالسلوليأبوكبنةاسمهالسلوليأبوكنة-26

لهالبراءنهذايقالبني@الراءبني@

السينبعدبالكافالسكوني

المدخل.فيالسلوليكبثةأباأجدولم

12/3)التهذيبنهذيبفيحجرابنالحافظقال زرعةأبوفكره:(10

ثقة،تابعيالعجلي:وقالالثام،اهلتابعيمنالثانيةالطبقةفيالدمقي

أنهأعلملاحاتم:أبووقال
فيمنحدواوغيررمسلمريلبخااوذكرهيسمى،

ذلكعليهوردقي@،بنالبراءاسمهأنالمدخلفيالحاكموفكريعرف،لا

مثناةبياءيمسةأبرهوإنماقي@بنالبراءبأنالحافظسعيدبنالقيعبد
من

مهملة.وسينتحتها

3/1)للمزيالكمالتهذيبوانظر 6 الحافظ.قالمئلمافيه(40



@لجؤ@الول-

فيهاعبد@لغنيوهم@لتي@لمطضع

عبد@للهيبا@لحاحم

الصواب.وجهعلىعنديالتيلمدخلانسخةفيموجوثقوهي

الغني:عبدقال
ذلك-فمنا-

يعني:
سقطحديتلأوهام-ا

وهورجل،إسنادهمن

الذعبدبنالواحدعبدعنبختبنالوهابعبدحديثمنذكرهحديث

عنواثلةعنلبصريا
عبدمنهسقطمثهوروهولفرى"اأفرىمن@:إلنبيا

الأوهامواثلة.بنالوهابعبدعنفيهوقالالبصري،الذعبدبنالواحد

)ص

الواحدعبدبلسقطفيهولي@ب(/3الالمدخلفيالإصناد

فيه.مذكور

ةإقال-2
ومن

بنجحفرفقالالضعفاءفيجعفربابفيذكرأنهذلك

بنجعفرأنهكيرشيوخه...وسمىالمصريأبان
بيانبنعليبنأحمد

.(1)صلأوهامالألف،باأباننسبهفيولي@الماسحبابنويعرف

س1/9)المدخلفيوالموجود
بنجعفر(11

أحمد
بيانبنعليبن

على

"قال:
ومن

المرهبيعمربنذرفقال:الذالبابفيذكرأنهذلك

رجلينوجعلهمابينهماوفرقالهمدانيالذعبدبنذرقال:آخرمكانوفي

.(3)صلأوهامالأكبرااالذعبدبنضأنهغيرحدواوهما

موضعفيأجدهولمنيالهمداالذعبدبنذرب(/24الالمدخلوفي

ومنقال:إ-4
يزيدبنالخالقعبدفقال:العبيدبابفيذكرأنهذلك



للصحيحبلى@لمدخل-

.(3)صالأوهاملأولى!االياءبحذتواقدبنزيدابنهونماد@واقدابن

سب/13الالمدخلوفي
الصواب.علىزيدابن(15

5-
بنيزيدبندمحمدفقال:أيضاالمحمديخفيفكرأنهنحلكومن

بابفيذكرهوقدجارية،بنيزيدبنمجمعهولانماتصحيفومحمدجارية

لأوهاما@البخارياستثمهادفيالصوابعلىفذكرهيزيدبنالرحمنعبد
.(3)ص

علىجاريةبنيزيدبنالمجمع:(7سب/37الالمدخلوفي

عبدذكركماوقاليزيدبنالرحمنعبدأخيهترجمةفيذكرهوأعادالصواب

الصراب.علىيزيد!بنمجمعالغني

البخاريعليهاتفقفيماإبراميمبابفيذكرأنهذلكومنقال:إ-6

بنإبراهيمفقال:ومسلم
سعد

الذيإبراهيمبابفيوأعادهوقاصأبيبن
.(3)صلأوهامافليتأمل!يستحيلوهذالبخاريابهنفردا

20/1الالمدخلوفي
"ا(:س

سعدبنإبراهيمعليهالمتفقفي
أبيبن

بهمنفردالذيخافيبمذكورولي@وقاص
ريلبخاا

2/1النظرا"
.(9-6س

9قال:-7
فحذفعبدبنبجالةفقال:الباءبابفيذكرأنهذلكومن

.(4)صلأوهاما@عبدةبنبجالةوهوالدالبعدالتيالهاء

سب/2االالمدخلوفي
عبدةابنويقالالذعبدبنبجالة":(19

المربوطقه.التاءنباتب@

بالراءعمربنحمرانفقال:الحاءبابفيذكرأنهذلك)ومنقال:-8

.(4)صبالدالاحمدانهووانما

24/1الوفي
."بالدالحمدان9:(8س

بئير،بنحميدفقال:أيضاالحاءبابفيذكرأنهذلكأومنقال:-9

وياءتليها@راءالصيمبعدبالياءحميريهودانماتصحيفحميدوقوله:
.(4)صلأوهاماالراء!بعدخرىا



-للجزء@الول-

1الالمدخلوفي / 2 4
س
"ا(:ا

إلخ،.الميم...بعدبالياءحميري
حيانبنخليفةفقال:الخاءبابفيذكرأنهذلكومنقال:إا-.

.(4)صالأوهام"خياطبنخليفةبنخياطبنخليفةوهوخطأوحيان

الصواب.علىخياط!بنخليفة"لأ:سب/24للالمدخلوفي

9قال:ا-ا
ومن

عمروبنسعيدفقالأيضاسعيدبابفيفكرهماذلث

فيوذكرهوالدالوالميموالحاءبالياءيحمدهوإنماخطأوعمروالسفرأبو

.(6)صلأوهاماالصواب!علىالكنى

إلخ!.والحاء...بالياءيحمدبنسعيد9ب(:/2هالالمدخلوفي

الصواب.على

ومنقال:إ-12
تدمبنسراحيلفقال:الثنبابفيذكرهماذلك

معجمةغيرمخففةوالدالبالهاءوالصوابالصنعاني،لأشعثاأبوبالميم

فيذكرهوقد
.(9)صلأوهاماالصواب!علىلكنىا

27/1الالمدخلوفي
س

بنشراحيل":(15
الصواب.علىاده(

"قال:-13
ومن

الذعبدفقال:العبا@ل@فيذكرهمانلك
جبيربن

.(9)صالأوهاموالحاط،بالنونهوانمادوالراءبالجيم

2/1ا@هالمدخلوفي
س

6):"
الصواب(.علىوالنونبالحاءحنين

"قال:ا-4
الفهعبدفقال:أيفحاالعبا@ل@فيذكرهمافلكومن

عمربن

.(9)صالأولى!الياءبحذتالنمريهو@)نماالنميري

"ب(:/2الهالمدخلوفي
الذعبد

الياءبحذفالنمريعمربن

الصواب.علىلأولى"ا

"قال:ا-5
ومن

الذعبدفقال:أيفحا،العبادلةفيذكرهماذلك
بن

محمد
صزعممعنبن

مدنأبالأنبعيدوهموهذاالرقاشيمعنأبوأنه

بنالذوعبدالحجاجبنمسلمشيوخمنالرقاشي
محمد

منمعنبن



@لىللصحئي@خل-

.(9)صالتابعين!

1للالمدخلوفي / 2 9
س
":(2ا

اللهعبد
بن

محمد
معنأبوهومحنبن

تهذيبفيولاالكمالتهذيبفيمعن()أبوالكنيةهذهأجدولملأنصاريا

الحاكمإلىالغنيعبدينسبهاولمالتهذيبتقريبولاالكاشفولاالتهذيب

النساخ!.زياداتمنأنهاوالغالب
9قال:-16

بنالرحمنعبدفقالالرحمنعبدبابفيذكرماذلكومن

.(9)صالأوهامياطبلابئرانمادالنقطتينذاتبالياءبنير

الياعهبحذتالحكمبنلربنالرحمنعبدب(:إ/15)المدخلوفي

على

9قال:
ماذلثومن

بنالعزيزعبدفقال:العزيزعبدبابفيرقع

عئمان@ه.بنالعزيزعبدوهوعبدانأخوشاذانعون

9:(31/1الالمدخلوفي
الصواب.علىعثمان،بنالعزيزعبد

9قال:ا-8
رافعبنربهعبدقال:العبيدبابفيفكرهماذلكومن

"الصوابعلىالكنىفيذكرهوقدالحناطشهابأبروهوبالنونهولانما

1)ص

سقطولعلهالأفرادفيولاعليهمالمتفقفيلاالعبيدبابفيأجدهلم

هذافيالناسخعلى
الموضع.

أما
عبدقالكماالصوابعلى(4سباه/الفيفهوالكنىفي

قال:إا-
فضيلهو@انماسليمانبنفضيلالفاءبابفيذلكومن

1)صلأوهاماالجحدري!كاملأبوالحسينابن

1الالمدخلفي /3 "س.2(:4

"الجحدريحسينبنفضيل
على

لصواب.ا



@لجزء@الول-

"قال:-20
ومن

بالنوننافعبنالحكمبنعمرالعينبابفيذلك

.(1)ص.بالراطرافعهولانما

سب/3االالمدخلفي
19):"

علىرافع!بنالحكمبنعمر

لصوا

9قال:
ومن

هوانمادالعنزيسليمانبنقي@قال:القاففيذلك

تميمبنيمنالحنبريوهوالنونبحذتسليمبنقي@
.(1)ص."

سب/34الالمدخلفي
فيأخطأالعنبري!سليمانبنقي@ا(:إا

العنبريا.فيوأصابسليمان

ومنقال:-22
القطريموسىبنمحمدالميمبابفيذكرهماذلك

عنروىبواحدةالمعجمةبالفاءهو@انمابالقاف
خالد

بن
محمد"

1)ص

محمد":(4سب/36الالمدخل
علىبالفاءالفطري!موسىبن

ا

ومنقال:
فيبالميمسمرةبنمعاويةالميمبابفيذكرماذلك

.(1)ص."العبيديفأبوهووإنمابواحدةالمعجمةبالباءهوانمادسمرة

سقطولعلهالأفراد،فيولاعليهمالمتفقفيلاالمدخلفيأجدهلم

فيموجوئاكانأنهثكولاالناسخعلى
الغنيعبدوصلتالتيالنسخة

و)نماالصحيحين،رجالمنليىمعاويةأنفيالحاكمينتقدأنعليهفكان

الكاثففيالذهبييذكرهلمولذلثالمفردالأدبفيالبخاريلهروى

ورمز
لهروىريلبخااأنأييبخ(لرمزبالتقريبوالتهذيباتهذيبفيله

في

كيرط.فيولاالصحيحفيلاالمفردلأدبا

9تال:-24
ومن

إسحاقبنالحسينالبخاريمثايخفيذكرهمافلك

علىاخرموضعفيذكرهرقدياءبلاالحسنهودانمابالياءالمروزي

1)صلصواب!ا



لد@لصحيع@لمدخل

الحسنفيالصوابعلى@سابقبنإسحاقبنالحسن@المدخل:وفي

تهذيبفيولاالكمالتهذيبفيآجدهالمبسابقجدهتسميةأنإلا

ومختصراتهالتهذيبوفيالنساخ،منوأظنهاغيرهافيولاالتهذيب

إلىزيائاصحفالشاخأحدأنفالظاهرزياد،بنإسحاقبنلحسن"

سابق.

"قال:-25
ومن

فيذكرماذلك
بنالفضلالبابهذا

هوانمادعطاء

1)صالأوهامالعلاء!بنالفضل

4/1هالالمدخلوفي
الصواب.علىالعلاء"بنالفضل@اه(:س

"قال:-26
السلميالحكمأبوةففالالكنىفيذكرهماذلكومن

وكأنهالغموضمنشيءفيهكلائاساقثمالسلمي،الحارثبنعمراناسمه

البجليالحكموأبيالسلميالحكمأبيبينالتفرقةومضمونهسقطفيهوقع
أجدلمإنيثمعباس،ابنعنيرويوالسلميعمرابنعنيرويالبجليوأن

علىسقطقديكونأنيبعدولاالسلمي،الحكمبأبييكنىمنالمدخلفي
ا

عمران،اسمهالسلميالحكمأباالتهذيبوتهذيبالتقريب،فيإن

وابنعباسابنعنروىالكوفيالحارثبنعمران9التهذيبتهذيبوفي

عمر!.وابنالزبير

هذافيواهمالغنيعبدوأنالصوابعلىالحاكمأنوالظاهر

"قال:
الرحمنعبدبنيسارالوليدأبوفقالالكنىفيذلكومن

خطألهوالتسميةوهموهذاأنيسةأبيبنزيدعنهروىالفهعبدبنجابرعن

المكيميناسعيدبنهولانما
.(1ا)ص"

ولعلهالمدخلفيالرحمنعبدبنيسارالوليدأبايكنىمنأجدلم

سقط،
مينا،بنسعيدوهوجابرعنالمكيالوليدأبوالكنىفيالتقريبوفي



للجؤ@الول-

ةقالالأسصاءوفيم،الرابعة/منمقبولشيخالرحمنعبدبنيساروقيل:

بنسعيدالسينحرففيوقالالكنى،فيالوليدأبوالرحمنعبدبنيسار

ثقةالوليد،أبايكنىمدنيأومكيالحجازيذبابأبيبنالبختريمولىمينا

من
الثالئة،

منهمقديم،هذاالوليدأبيفيالاختلاتأنفيبدوق.دسمخ

فترجحسعيذايسميهمنومنهمالرحمن،عبدبنيساريسميهمن
يسار،انهله

الخلافهذايذكرأنعليهفكانكذلكالأمركاننف@
ومع

إنهةيقاللاهذا

هذا.مثلفيوأخطأوهم

وسماهالطائيمجاهدأبوفقال:الكنىفيذكرماذلث)ومنقال:-28

هومجاهدأبالانعظيم.وهموهذابثربنسعدان
بنوسعدانالطائيسعد

هذا!.مجاهدأبيعنالراويوهوآخررجلهوبثر

سب/5االالمدخلفي
سعيد!واسمهالطانيمجاهد)أبو:(910،

إلىتعديلفيهحصلأنهأعلم-والذويبدو-كر،أبيهاسمفيهولي@

وتصحيف.سقطعليهطرأنمالصواب

فيلخصتهاالتيسعيدبنالغنيعبدملاحظاتانتهت
الفقرات.هذه

@لاء*



للصحتلد@لمدخل

لكتابه،دراستيخلاللاحظتهاالذعبدأبيالحاكمعلىتعقباتلي

التيلأوهاماجن@منوتصحيفاتأوهامومنهاتناقضاته،منيعدمامنها
النوعبهذاعنايتهمفيالحديثبعلماءتأسئاذكرهارأيتالغنيعبدفيهاتعقبه

النقدمنالمهم
المدخل،فيالتيلأوهاماكثف"كتابهفيالغنيعبدومنهم

الذكر.لانفاالملخصفينكرتهاوالتي

نمنه:التناقضاما

1الهذاكتابهخطبةفيقالفإنهأ- /7):

فأما
ونحاصنفهفيماقصدهالكتابأولفيخطبتهفيذكرفقدمسلم

يقدرفلمالرواة،منطبقاتثلاثعلىالحديثتخريجعلىعزمو)نهنحوه

منهم.الأولىالطبقةمنالفغإلافا@لاله

منغريبوهذا
لحاا

ئاباخصقدأنهوذلككم
ذابم@كتاابأبومن

بابوهو

الثلاثالطبقاتمنواحدةإلاهموماحديثهإخراجمسلمعلىعبمن
وهي

علمعنيدفعونلاالذينوالسترالصدقطبققأهلمسلم:عليهانصلتيانيةلئاا
لإتقان.والحفظاأهلوهملأولىاالطبقةمرتبةيبلغونلالكنهموصدق

المنابعاتفيلهمأخرجإنمابأنهلمسلميعتذرفألث@والحاكم

لاوالش@واهد
فيلبعضهايخرجفكيفواحدةطبقةكانتفلوالأصول،لحي

له.الذغفروالئواهد؟المتابعاتفيوبعضهالأصولا

@نمرفوغا:ل@هالخطاببنعمرإلىمنسوئاحديثاروىأنهب-
ذلك!.أجرأعطيبهفعملبحديثحدث

الملكعبدإسنادهوفي
عنوروىالحديثمنكروهوالطائيربهعبدبن

خبزامسلمبنالوليد



@الولللجزه-

ولوللوعيدمستوجببئالنبيعلىالكاذبأنإلىالحاكمذهبج-

1الالكذبيتعمدلم /3).

استحقاققيدنهف@الرعيدفيهوردالذيللحديثواضحةمخالفةوهذه

مقعدهفلبتوأمتعمذاعليكذبمنمحط:إفقالالكذببتعمدالوعيد
من

يرويمنوذمتأثيمفيلحديثابكذبجحلراالظناأولعلماشترطوار"النا

حدثالهنعئئ:فقالالكذب
أحدفهوكذبأنهيرىبحديثعني

للكذبلمتعمداإلالذمواالوعيديستوجبلاأنهلحديثانادفأفا"،ذبينالكا

الحديثذلكأنيظنأويعلموهوع@الذرسولعنحديثايرويمنلالا

بئ.الفهرسولعلىمكذوب

إسنادهفيبحديثعيههالذرسولعلىالكذبتحريمعلىاحتجد-

بنويحىالثافعىفيهيقولوالذيالمتروكالمبتدعالشيعيعثسانبنحرام

معحرام!حرامعنالرواية"وغيرهما:معين
ماالبابفيأن

يغني
عنه،

ومع

4/1)أحمدمسندفيصحيحإسنادلهنفسهالحديثأن 0،61 07).

قالوقدلأزدياهارونبنهارونالعلاءأبيطريقمنحديناروى-@

ابنوقالضعيف،النسائي:وقالحديثه،علىيتابعلاالبخاري:فيه

عقبقالثمبه،لاحتجاجايجوزلالأئباتاعنالموضوعاتيرويحبان:

منإسنادهيكنلمالخبر@)نالوهذاهارون:طريقمنرواهالذيالحديث

قدفإنهالنقلأنمةشرط
التيالصحيحةالأحاديثفيعليهاستدللنابماصرح

ذكرهاأ.قدمنا

بنهارونلحالبيانفيهفليسالمسئوليةمنيعفيهلاالكلامهذاأقول:

عنالروايةيجيزلاوهوالعلاءأبيهارون
لابأنهمرةغيرصرحوقدأمثاله،

عنالروايةيجوز
المجروحينمنالنمطهذا

فيالحاك@فكرأنبحد(1)
عةجماأسا.لمدخلا

من
ص@زادلخينرافحنا.@

ليئرماثحغينعلىثم

حرح،منفبهمرفكر@ا
3ثكرتدصتاللينكؤلا.قال.

اخار+والنىجرحمم،عدىظهرتد



دلصمحقىللىخلللمد

أخلولكنهلمعجماحروتعلىالشيخينرجالترتيبالحاكملتزماو-

لالتزام.ابهذا
ا-

الهجاءحروفعلىيرتبهمفلمالصحابةمنبالكنىالمشهورينفي

فيمنهماواحدأولهأخرجاممنبالكنىالمعروفينأساميأورد-2

5الالهجاءحروفعلىمرتبينغيرالتابعينمنالصحيحين

منوذكر-3
بدونالتابعينبعدممنبالكنىالمعروفينمنعليهاتفقا

بهمانفردممنجماعةالعنوانهذاتحتفأدخلالوهمفيوقعإنهئمترتيب،

.(52/1المسلمبهمانفردممنوجماعةالبخاري،

كبرالصحيحفيحديئهمإخراجمسلمعلىعيبالذينالرواةذكر-4

معالهجاءحروتعلىمرتبين
انتقدواالذينالنوعهذامنالرواةرتبتدأنه

البخاري.رجالمن
فيالبخاريالذعبدأبوذكرهممنلأساميفصلاالحاكمعقد-5

فيعنهميحدثلمثممنهموسمعلقيهمالذينالثوخمنالصحيحالجامع

بهم.واستشهدالصحيح

لكنه
فخلطالوهمفيوقع

كثيرأبيبنويحيىكالأوزاعيغيرهمبهم

مسلم.رجالمنبعضابالبخاريالخاصالفصلهذافيوأدخلاليمامي
لأوهام:اأما

عنهأنفيهاولاالحاكمإلىبنسبتهاأجزمولاالمدخلفيموجو@ةفهي

يأتيمالأوهاماتلكفمنبعده،منللكتابالنساخمنأومنهوقوعهالجواز
لهقرننخلثالحديفمويلأد@لراسيقم،مؤلاء@لبنمنراحدعنبكتصألالانامنالصلطا=

(17/1الالملخل"فينأحد@لكانهوكدبأنهبرىوموبحلبتحتلمن.@

@ه@3

نهحلوبماوتع

لي
الضحصاللبليالمجروحيئعننررىالمنوكونياليهابمنا

دالفرمنوحلوكفلفمهؤاإلاتفلكنتقدوماجزاإلابنظنرلابالكنبالمتهبىرلحص

لالكمال.



المقارنة.سبيلعلىأصردها

لوهما
حيةوأبوحيةأبيبنإبراهيما-

بناليسعاسمه
أسعد

الملطييحمىبنإسحاق-2
قالالعروسصاحبجعفر-3

الحديثالثقاتعلىوضعفيه

ذلكعلىيزدولم

أبيبنعمربنجعفر-4
المزنيالعطاف

لسرياحمزةأبو-5

إلياسبنخلف-6

البحيربن@اود-7

الذعبد-8
الوليدبن

بنعمرو9
مهرانبنمحمد

مسعودا-

الذعبدبنالحكمعبدا-ا

الهيثمبنعببدا-
عماربنعون-13

الرحمنعبدبنفاحدا-4

العطار

للوحةا

1 /

ب/9

ب/9

/ 1

ب/2

ب/13

ب/13

1 / 1

لصوابا

بناليعاسمه
أشعث

نجيحبنإسحاق

علىفيهالكلامسقطوربما

تصحيففيهوقعأوالنساخ

الجرحكتبفيأجدهلمفإني

لتعديلوا

المدنيحفص...

السكريحمزةأبو

خالد
إلياسبن

المحبربنداود

اللهعبيد
الوليدبن

بنعمرو
محمد

صهبانبن

الذعبدبنالحكم

القاسمبن

عمارةبنعون

فائد
العطارالرحمنعبدبن



بلىيلصحمعيلملخل

1عمربنعبداللها-5 / 1 عمربنعبيدالذ4

إلىالأبليسليمانبنكثيرب/14الأيليسليمانبنكثيرا-6

بالباءالموحدةالأبلةنسبةتحت،منبالياءالمثناة

17-
بنموسىب/14محمدالبلقانيبنموسى

البلقائيمحمد
إلىالأخيرنسبةقبلبالهمزةبالنون

البلقاء

1السكريمروانمحمدبنا-8 / 1 السديمروانمحمدبن5
محمدا-9

بالعينالكلاعيعمرمحمدبنب/15الكلابيعمروبن

واوالأخيروعمربدونقبلالأخيربالباءقبل

عرفانبنمعلىب/15عوقانبنمعلى-20

21-
1الحميدعبدبنمنصور / 1 6

عبدالحميدالجزريمنصوربن
لمرا

@المدخل:في
فيفذكرهالحاكمفيهوهمالعنبريعميربنموسى

كانفيه:فقالحبانابنشيخهوسبقهالمجروحين
يزعم

أنه
لنأن@سمع

يسبقحتىالأئباتحديثيثبهلاماالئقاتعنيرويممنكان

2/2)المجروحينكتابلها@المتعمدكانإنهلهاالمستمعالقلبإلى 38).

عميربنبموسىعليهمااشتبهفإنهوشيخهالحاكممنوهموهذا

حاتمأبيابنبينهمافرقوقدالكذاب،الأعمىالقرشيوقيلالجعدي
الذوعد

حجر.ابنوالحافظوالذهبينميربن

الصواباللوحةالوهم
23-

الذعبدبنيحيى
عبيداللهبنيحىب/16بن

علىيغلبالمدخلفيلأشخاصابعضتراجمفيوسقطخلل



@لجزء@الول

أنهظني
المحمدين:فيقالأنهذلكفمنالحاكم،منلاالنساخمن

محمد"ا-
1/1هالأعلموالله"يعقوببنالمنذربن

س
3).

المدخل.فيالترجمةهذهعلىالكلامهكذا

وسقطعليهالكلامسقطأنهاتضحلتعديلواالجرحكتبإلىوبالرجرع

الترجمة،بصاحبيعقوبكلمةوالتمقتعنهالراويواصمجدهاسم

الاتي:الذهبيكلاميوضحه

@محمد
حبان:ابنقالعروة،بنهامعناللهع@دبنالمنذربن

3/3)الميزانيعقوبابنعتيقعنهروىحديثه...كتبيحللا فظهر(94

عنه،الراويوالداسميعقوبوأنعنه،الراويواسمفيهالجرحسقطأنه

الله.عبيدلهالمترجمجدوأن

المدخل:في-2
البخاريعطيةابن@

كتبمراجعةمنوتبينا(،هال@

لهالمترجماسمسقطأنهوبلدهشيوخهعلىالترفومنالرجال
ابيهواسم

عطية.بنالفضلبنمحمدوأنه:

وزعمالفاريانيتميمبنمحمد"ب(:ا/هالالمدخلفيجاء-3
أنه

خبيئهأ.كذابمتعمد

عنتميمابنفيالجرحنقلالحاكمأنظنيعلىويغلب
النقادأحد

اوسقط
أعلم.والذكلامه،وبدايةالجارحسم
وفي-4

بنهوالجزري:اسنانبنيزيدترجمةوفيب(/16اللمدخلا

محمد
بنيزيدابنهوابنيزيدبن

محمدبنهوامحمد
صدوقان.بكرأبويزيدبن

محمد)وابنهبقولي:فأصلخه
بنيزيدابنهوابنيزيدبن

بكرأبومحمد

صد

نسبةالأحيانمنكثيرفييغفلأنهالحاكمعلىالملاحظاتمنإنه

أكملأنلطاقةاجهدولتفحاوفاتهتاريخويغفلبلدهإلىفيهالمتكلمالرجل

سبيلأ.فلكإلىوجدتماالتراجمعلىتعليقيفيذلك



بلى@لصحيح-للمدخل-

فيأسجلهالتعقباتمنذكرهليتسنىماهذا
دراسةوعندالقسمهذا

الملاحظات.منأجدهماأسجلسوفالله-شاءإنالثاني-القسم

1حدودفيكانمناالقولهذا 4 0 أخرتناشواكللناعرضتولقد@4

منقدالحمد-وللهولكن-مبكر،وقتفيالوعدهذاإنجازعنبناوأبطأت

نسجلاليومنحنوهانعتقد،فيماالوجوهأحسنعلىنجازهب@عليناالله

العلم،هذاقدريعرتلمنللفائدةو)تمائاللوعد،إنجازاالجديدةتحقباتنا
هذهوهاكموالعمل،القولفيالإخلاصيرزقناأنالكريمالذنسأل

التعفبات.

@ء*



@لجزء@الول

@لحاحمعبد@للهيبيعلىتعقبات

هذاحتابهجما

ال!على

7

اة
الث@يخاناتفقممنوهمالثيخينأحدأفرادمنالحاكمعدهم

خرا@

لترجمةا

الكوفيعمروبنأسير
4 2 3

5يساربنالحسنبنالحسين 6 1

طلحة
1أبوسفياننافعبن 0 3 5

السهميبكربنعبدالذ
1 1 1 9

اللهعد
حزمبنبكرأبيبن

1 8 0 4

الذعبد
عيقأبيبن

1 1 7 6

1لبيدأبيبنالذعبد 1 8 6

ميسرةبنالملكعد
1 2 77

اللهعبد
الرقيعمروبن

1 3 1 9

1الأسودعميربن 6 0 1

1العاصسعيدبنبنعشة 5 8 5

الياميمسكينبنمحمد
1 8 2 6

الصائغيحيىبنمحمد
امه9

بزيعبنحاتمبنمحمد
1 8 6 4

البجليسمانبنهريم
2 1 97

2عنبةأبيبنعدالملكبنيحى 2 4



بلى@لصحيح@لمدخ@

عليهمالمتفقفيالحا@اذحرهمرجال

ا@فر@دمن@@م

بنإبراهيم
ئورأبوخالد

أحمد
الحضرميإسحاقبن

أحمد
السرحبنعمروبن

أيوبأبيمولىأفلح

ع@مانبنحريز

عميربنجان

خالد
يزيدأبيبن

يحىبنخلاد

البرا.بنربغ

1

سليما

ليما

كنومبن

تليدبن

دزبن

الطيالسىداودبنن

المباركي@اودبنن

لترجمةارقم

م
3 4 3

خ
233

خ
7 0 4

7ذكره 4 0

الحاكم

أفرادفي

73



2

2

الذعد
ولمحيحةبن

الذعبد
العتبانيعياسبن

الذعبد
يزيدبن

لسراجالرحمناعبد

بنالرحمنعبد
شماصة

بنالرحمنعبد
شة

الصفارالذعبدبنعبده

حريثبنرلعيزاا

عباسبنعياس

عقبةمحمدبن

الذعبدبنمحمدعلي
عباسبن

مخرمةبنقي@بنمحمد

محمد
الاهليمرزوقبن

بنمتور
لأحنفا

نجدةبنمقسم

الحارث(بن)عمرانالحكمأبويوسف

ء**

8

7



بلى@لصحيح@لمل@خل

لصوابا

أحمد
سلمةجارأبيحميدبن

أحمد
الدصرقيالرحمنعبدبن

بنأزهر
الانسحد

أمامةأبو
بنسهلبن

سحد

السلوليالذعبدبنأوس

لأكبراميمونبنحرب

1

1

عمرربنحزن

يحىجحفربنبنالحين

عونبنالحسنبنالحين

ائنينالحاكمجحلهضدادمولىسالم

الحاجعلهقرمبنسليمان
اثنين3

عدهراشدبنعباد

رجالمنالحاكم

منهمولي@مسلم

بحيربنالرحمنعبد

الجديشيةبنالرحمنعبد

المخزومي،المطلببنالعزيزعد
تركوهأنهمالحاكمادعى

الهينمبنعيد

سلمةأبيدار

ا
إبرابمبن

السمان

حيفابن

بالسلوليأحديصفهلم

متروكبأنهالحاكموصفه

وقصدوهو

وهبأبيابن

جحفربنيحىابن

عونابنعن

حدواوهو

حدواوهو

مقروئاالب@خاريلهوروى

بغيره

جبرابن

ميلحزاا

أحدالكلامهذايقلولم

من
غبرهلأنمةا

القاسمابن



1

1

2

2

2

2

2

2

ساالخرالأحولاعامر
ني

عطاء
رجالمنالحاكمعدهالسانببن

مسلم

الغنويحبيببنرة

الأيليسليمانبنكثير

ائنينالحاكمجعلهالعكاشيمحمد

ثيناربنمالك

مالك
ريحانةبن

ذكرهتكرربكاربنمحمد

ذكرهكررالمعحريحيدبنمحمد

الحاكم

بنمحمد
منالحاكمعدهالرهبيخالد

البخاريرجال

روىفيحنالحاكمذكرهزائدةبنمححد

مسلمله

الحاكمكررهزيادبنمحمد

ذكرهكررالمخرمياللهعبدبنمحمد

الحاكم

الطانفيمسلمبنمحمد

إلىنسبهأحذانجدلم

3الحايخرخراسان

رجالمنهولانما

ريلبخاا

بالقافالقوي

بالباءالأبليسليمابن

ةحدلموا

حدواوهو

رجالمنالحا@عده

مفهمرلي@مسلم

رجالمنالحاكمعده

نهمولب@مسلم

منهمولب@

1كذلكولي@ 87

1 8 4

بهاستشهدالحاكمقال

منمرضعغيرفيمسلم

كتابه



3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

محمد
الحاكمفكرهمسا@ربنالنضربن

خر@فيسن
البخاريله

محمد
سعيدبنيجىبن

محمد
فيالحاكمذكرهالجماليون@بن

مسلمرجال

رجالفيالحاكمذكرهرجاءبنمرجي

ريلبخاا

رجالفيالحاكمذكرهسعدبنمسحود

رجالفيالحاكمذكرهيساربن

مسلم

رجالفيالحاكمذكرهمرةبنمعاوية

مسلم

الحاكمذكرهالحضرميتيىبنموسى

مسلمرجالفي

فيالحاكمذكرهمبيبأبيبنميمرن
مسلمرجال

رجالفيالحاكمذكرهثورأبيبنالرليد

مسلم

الحاكمذكرهالبجليأيوببنيحى
سلمعنهمررىفيمن

بنيحى
ةالروافيالحاكمذكرهلمتوكلا

مسلمعن

@لى@لصحيح@لمعخ@

دسرجالمنهولانما

برولم
فيإلامسلمله

اهه6لمقدمةا

منهمهروليى
1 9 1

منهمهوولي@

منهمهوولي@
2ملا

منهمهووليى
2 0 5

منهمهووليى
2 0 7

منهمهوولي@
1 93

عهيرولم

فيإلامسلم
2ال@قدمة 0 5 2

منهمولبى

منهمهوولي@
2 2 6

يرولم
له

فيإلامسلم
2المقدمة 2 6



7

@لجزء@الول

@لصحيحينرو@قمن@لحاكمعدهمرجال

منهما@حدوجالمنوليسوامنهموليسوا

أحمد
داودبن

أحمد
بن

محمد
بزةأبيبن

رجالمنلي@@هحذيفةأبيمرلىسالم

الستة

سعد
@لأنصارياعبادةبن

الغطفانيسليك

ز@هالكلابيسفيانبنالضحاك

الفهريقي@بنالضحاك

معبدبنالرحمنعبد

الأشحريعاصمبنكعب

قي@بنتفاطمة

صقيربنمنصور

@لاء*

جمةلترارقم

37

7

6

7
من

النامنالباب



لد@لصحثع@لخل

@و@حدهماللشيخيننكلرييلةبتركهيلحاكمعلى@ستدريك

@@لى@لصحيح@لمدخل@كتابهفي

محمد
ثقةالذ،عبدأبوالبوشنجيالرحمنعبدبنسعيدبنإبراهيمبن

شةماتسنة،وثمانينبضغاعاشعثرة،الحاثيةمنفقيما،حافظ

2/1)التقريبخ،هأ/290) 3/1)الكمالتهذيب(40 1 وفي7(،5

24/3)المطبوع@ 08).

محمد
إنقيليخطنئصدوقالحسن،أبوالبغدادي،واصلبنبكيربن

2/1)التقريبخ.عنه/روىالبخاري /3)الكمالتهذيب(48

1 1 24/5)المطبوعةوفي9(،7 43).

محمد
ثقة،القاضي،الواسطي،عمرانبنالحسنبن

لخالتاسعة/من

2/1)التقريبص.قت وفيا(،امه/3)الكمالتهذيب4(،5

(25/71)المطبوعة

محمد
عثرة،الحاديةمنفاضل،ثقةلأحول،االمروزيالحكمبن

2/1)التقريبخ،ه@/223)سنةمات /3)الكمالتهذيب5(،5

1 1 م@(/25)المطبوعةوفي9(،8

محمد
بنالمهاجربنزيدبن

ثقة،المدنع،التيميقنفذ
الخامسة/من

2/1)التقريبم المطبوعةوفي1(،991)الكمالتهذيب2(،6

محمد
س.مالناسعة،/منأوهام،لهصدوقاليافعي،عمروبن

المطبوعةوفى1(،3/532)الكمالتهذيب1(،2/97)التقريب

(226/26).

محمد
الحاديةكبارمنصدوق،البصري،القيسي،ربعيبنمعمربن

2/2)التقريبع.ه@/250)سنةماتعرة، الكمالتهذيب9(،0

(3/1 2 26/4)لمطبوعةاوفي5(،7 85)



-@لجزء@الول-

1

1

1

1

1

1

محمد
التهذيبفيكماالبخاريرجالمنالبيكنديأحمدأبويوسفبن

البخاريرجالانظرالبخاري،شيوخفيالحاكميذكرهلموفروعه،

مالك
صغارمنمنقن،ثقةالكوفي،غسانأبوالنهديإسماعبلبن

2/2)التقريبع،هأ/172)سنةماتالتاسعة، الكمالتهذيب3(،2

(3/1 2 وفي6(،9
(27/86)لمطبوعةا

مالك-
/2)التقربق.خالثانية/منمقبول،المدلج@،جعشمبن

2 01)الكمالتهذيب6(،2 27/1)المطبوعةوفي0(،3 26).

خصحبة./لهويقالمخضرم،الحمصي،يخامربنمالك-
0 التقريب4

3/11)الكمالتهذيب)2/722(، /27)المطبوعةوفي0(،3

-

خالئالثة/منالكوفي،سعيدأبوالأحمسي،خليفةبنمخارق
قدت

2/2)التقريبس. المطبوعةوفي1(،3/113)الكمالتهذيب3(،3

(27/3 14).

مخلد-
بن

لدخا
ثقةلثمعيري،ايزيدبن

من
مشرة./لعاا

/2)لنقريباد.

3/1)الكمالنهذيب5(،23 3 .(27/334)المطبوعةوفي2(،1

-

بنمرداس
27/37@الكمالتهذيبلأسلمي،امالك 0@.

ورمسا-
صدوق،لحميد،اعبدبنسوارأبوهعر،لثاالكوفي،الوراقا

مالسادسة./من
2/2)النقريب@ /3)الكمالتهذيب1(،4

1 3 وفي9(،1
27/4)لمطبوعةا 25).

معاذ-
منصدوقالبصري،غسانأبرالمازني،عماربنالعلاءبن

/3)الكمالتهذيب)2/752(،التقريبت.ختالسابعة./

معاذ-
بن

معاذ
متقنثقةالبصري،المثنىأبوالعنبري،حسانبننصربن



بلىللصحيح-@لممخل

2/2)التقريبع.هأ/296)سنةماتالتاسعة،كبارمن تهذيب7(،5

3/1)الكمال 3 4

معاذا-8
وهم،ربماصدوقالبصريالدستواليالذعبدأبيبنهامبن

من
2/2)التقريبع.هأ/200)سنةماتالتاسعة، تهذيب7(،5

3/1)الكمال 3 41).

ثقةالبغدادي،عمروأبوالأزدي،المهلببنعمروبنمعاويةا-9
من

2/2)التقريبع.هأ/214)سنةماتالتاسعة،صغار تهذيب0(،6

3/1)الكمال 3 47).

الذعبدبنالحارثبنالرحمنعبدبنالمغيرة-20
صدوقعياش،بن

كانفقيه،
منيهم،

التقريبق.دسخاه@/86)سنةماتالثامنة،

(2/2 3/1)الكمالتهذيب9(،6 3 62).

ئقةالوفي،الأشجعيتمامابنويفالعماربنميسرة-21
السادسة.من

مخ

2/2)التقريبق.س 3/1)الكمالتهذيب1(،9 3 96).

22-
بنعامرمولىنافع،

/2)التقريبم.الئالثة،/منمستور،سعد،

2 10/4)التهذيبتهذيب6(،9 15).

ئقة،الكوفي،مولاهملأشجعيايسافبنهلال-23
ختالثالئة/من

م.

3/5)لكمالاتهذيب2(،2/53)لتقريبا 341).

24-
ئقة،عتبة،أبوالصنعاني،كاملبنمنبهبنهمام

سنةماتالرابعة،من

2/3)التتريبع.ه@./ا32) 3/1)الكمالتهذيب1(،2 4 48).

كبارمنصدوق،يحيى،أبرأوأحمدأبوالمروزيخارجةبنالهيئم-25

2/3)التقريبق.سخهأ./227)سنةماتالعاشرة، تهذيب6(،2

3/1)الكمال 4 5

منصدوق،المدني،ربعبنالوليد-26
اط،/17)سنةماتالثالئة،

3/4)الكمالنهذيب2(،2/33)التقريبق.دتخت 6 71).



@لجزءاطول

27-
سنةماتالحاشرة،منزاهد،ثقةالفلاس،البلخيبشربنيحيى

خ.هأ/232)
2/3)لتفريبا 3/4)لكمالاتهذيب4(،4 9 11).

28-
منصدوق،البصري،عبادأبوالضبعي،عبادبنيحى

ماتالتاسحة،

مخهأ./2لعاسنة
ت

2/3)التفريبس. /3)الكمالتهذيب0(،5

29-
/2)التقريبم.العاشرة،/منمفبول،العدني،عمرأبيبنيحمى

3 3/1)الكمالتهذيب4(،5 5 13).

بنيحلى-30
ثقة،الطانفي،الليثيقالوالعامري،عطاء

ماتالرابعة،من

زمبعدها،/أوه@،ا02)سنة
الكمالتهذيب8(،2/37)التقريب@

(1556/3).

@ي@"*



بلى@لصحمحللمدخل-

منهموسمعلقيهم@لبخاويعبد@لله@يي@سماءمشايخ

هنا@لبابفيذكرهم@لحاكمفاتبالو@سطةعنهموروى

بنإسحاقا-
محمد

نيمباشرةعهالبخاريروىالفروي،إسماعيلبن
رقمحديثالخمسفرضوفي)5292(،رقمحديثالجهاد
محمدبواسطةعنهصروى4(،3

الذعبدبن
رقمحديثالصلحفي

عدةفيمباشرةعنهروىالمفرئ،يريدالذعبد-2
حديثمنها:مواضع

5يهرقموحديثالتهجد،كتابمنا(الاهرقم كتابمن(47

رقمحديثلأحكامافيالمدينيبنعليبواسطةعنهصروىالذبائح،
.(2071)رقمحديثلبيوعافيمحمدوبراسطة)0127(،

فيمباشرةالبخاريعنهروىالمغيرة،أبوالحجاجبنالقدوسعبد-3
رقمحديثالخلقبدءوفي)7381(،رقمحديثالصيدجزاء

الأدبفيراهويهابنوهوإسحاقبواسطةعنهوروى)2923(،
.(6107)رقمحديث

محمد-4
بن

عدةفيشرةمباريلبخااعنهروىجعفر،أبوبيالدولالصباحا

رقموحديثالأذان،كتابمن(823)رقمحديثمنها:مواضع
رقمحديثقبالمنافيبواسطةعنه@روىلأدب،اكتابمن(6060)

3للأ محمدفقال(91
عنه.بلغنيأوالصباحبن

محمد-5
عدةفيالبخاريعهروىالنعمان،أبوعارمالفضلبن

مواضع
(60)رقموحديثلإيمان،اكتابمن(58)رتمحديثمنها:صرةمبا

الذعبدبواسطةعنهوروىالعلم،كتابمن
فيالمسنديمحمدبن



يلجؤءلالول-

.(6003)رقملحديتالأدبا

البخاريعنهروىالأزدي،عمروأبوالمهلببنعمروبنمعاوية-6

بواسطقمحمدعنهصروى3(،9للأرتمحديتالجمعةكتابفيمباشرة

الذعبدوبواسطة)3591(،رقمحدبثالصومفيالرحيمعبدابن
بن

أحمدوبواسطة8(،2ال@و)5972(،رقمحديثالجهادفيمحمد

.(719)رقمحديثالأذانكتابفيرجاءأبيابن

ثملأ@ل@*



للصحت@إلىخل@لمد

وعدفاوجوئا@دو@لشمو@@لمتابعاتفي@لحديثيئمةمنهج

ممننهجهمعلىسارومنالحديثأئمةيعتقد
النبويةبالسنةعنايةله

التيديثللأحاوتقويةضدةمعاهدلراوابعاتالمتاوجودفيأنوعلومها
والنكارةالتفردلنفيأولدعمهاوالثواهدالمتابعاتتلكتذكرأوتساق

عنها.لذوذوا

أحدتفردفإذا
لاومتابعلهيوجدلاحيثوحفظهبضبطهيوثقلاممن

لايرويهماعامةأومنكرات،أوغرائب،أوإفرادالصلفلانقالواشاهد،

سيماولاكلامهمفييكئروهذامحفوظة،غيررواياتهعامةأوعليه،يتابم

ابن

6/4)4(،1/70)الكامل 3،)2(6/20،)1(6/1 7،)8(6/

19،)1(6/59،)1(6/10،)2(6/97-201).

)1/94-.5(،حاتمأبيلابنالعللأيفحاالمئالسبيلعلىوانظر

(1/3 2

/3)9(،3/2)المثالسبيلعلىحبانلابنالمجروحينكتاب

2/2)المئالسبيلعلىللعفيليالضعفاءوانظركتاب 62).

وكذلكالأحكام،هذهمئللأنمةاهؤلاءعنالميزانفيالذهبيوينقل

بللها،مقر@لنالأحكامهذهالأئمةعنينقلونوغيرهحجرابنالحافظ

بها.محتجين

رواياتعلىالحكمفيالحديثأئمةأقوالمنفيضمنغيضهذا

بعات.لمتاواهدالئوامنرواياتهمتخلولذيخالرواياتبالمتفرديخا

لاأمرفهوللتقويةلايرادهاالمتابعاتذكرأما
كانتصواءيحص

فيتقويتهاوالمقصودلهاالمستشهدوالرواياتهيوالثواهد،المتابعات



@لجزء@الول

كتابفيلأصولانتكاأمربةمتقاأوعدةمتبامتفرقةأبوابفيأوحدواباب

أخرى.كتبفيوشواهدهابعاتهاومتا

أوفلان،تابعهقولهمنيكثرنهف@صحيحهفيالبخاريمنهجذلكمفمن

مثل:وفلان،فلانتابعه

سفيانطريقمن(3لابرقملإيماناكتابفيرواهحديثعقبقولها-

لأعمش!.اعنشعبةالتابعهالأعمش:عن

عنروحعنلإيماناكتابفيرواهالذي(47)حديثعقبوقوله-2

هريرة:أبيعنومحمدالحسنعنعوف
حدثناقال:المؤذنعثمانتابعه"

جمه.عوف

عنمنبهبنوهبعنعمروعنرواهحديثعقبالحلمفيقوله-3

منبمه.بنهمامعنمعمرتابعه":(113)برقمهريرةأبيعنأخيه

3عنرواهالذي(142)حديثعقبالوضوءفيوقوله-4
1

شعبةعن

اتابعهمرفوغا:إأن@عنصهيببنالعزيزعبدعن
عنكندروقالعرعرةبن

صهيببنالعزيزعبدعناخرينرواةوفكرشعبة
@.

حديثنهايتهقبيلإلىالصحيحكتابهفيالبخارياستمرولقد

منرواهالذيالحديطهذاعقبقالحيثالتوحيدكتابمن)3696(،

عنأبيهعنعروةبنهثامعنالأحمرخالدأبيطريق
تابعه"مرفوغاعائئة

لأبيالمتابعاتوهذهحفصبنوأسامةوالدرا@رديالرحمنعبدبنمحمد
لأحمر!.اخالد

ما(.)حواليالمتابعاتهذهفيهاذكرالتيالمواضععددوبلغ

موضغا.

"ء@



@لى@لصحئى@لممخل

@لصحيحينفي@دو@لشمو@@لمتابعاتفيبعدهومن@لحاكممذهب

صاحبيهماوعنعنهماطنببهماو@لإشادة

فيك@ئ@الحاكمقال
الشيخين:فضائلذكربعد5،2ل(1)نسخة

فيوالغرض
واحدكلعلىعيبفيماعنهماالذبالموضعهذا

الصحيحين،منالمسندفيلهمذكريتقدمممنجماعةإخراجمنمنهما

عنإلاكتابيهمانيالحديثيخرجالمأنهماوالبيان
عندإلاالأثباتالنقات

بمتابعمنهماتقييدهعنيستغنيالمبخبرالاسنشهاد
فييكونشاهد

الحفظ

وأتعبنحوه،نحافيمالدينهاحتاطقدمنهماكلألأنةالمتابعدونلإتقانوا

اللهفجزاهماأخرجهماطلبفيبعدهمن
خيزا!.وينبيهماوعندينهماعن

وتعباجذاجتهداالله-ارحمهمالشيخين-اأنيرىلحاكماأنهدلثاوا

عمنيرويانلاوأنهماالثقات،الأثباتعنكتابيهمافيالروايةتحريفي

لأجلعنهمالروايةإلىالحاجةعندإلاوالإتقانالحفظفيدونهمهو
بعة.والمتالاستهادا

والمعاضدةالتقويةوهيالمحدثينلدىمعروفةذلكمنوالغاية

لأثبات.الثقاتالروايات

:(42ال(1)نسخةالمدخلفيالذعبدأبوالحاكموقال

محمدالذعبدأبيمحليجهلالذيإن9
من@هالبخاريعيلإسمابن

إلىوقتهلدنمنشيوخهمنجماعةإخراجهفيعليهيطعنثالعلمهذا

بنمسلمعليهكمابغيرهميقرنهملاثمالجامعمنأبوابفيالصحابة

خللق!.الحجاخ

ئمالجامعأبوابفيبجماعةاحتجفوجدتهجهدي،فلكتتبعتوقد

أوالحديثإعادةإلىللحاجةالأبوابتلكغيرفيلهمالثواهدأخرج

فيه.لفظبزيادةلاحتجاجا



@لجزء@ه@ول

فىفذكرتقدمهاالتيلقويةالحجةالأخيراهذاإخراجفيعتمدوااوتد

بلمنفردينئحأد@لأالذعبدأبويعتمدهملمممنجماعةأساميالموضعهذا

بهم.واستشهدغيرهمإلىضمهم

الحاكم:كلاممنوالثاهد
واحدبابفيوالمتابعهويكونأنالمتابعمنيلزملاأنهيرىأنها-

اخر.بابفييكونوقدكذلك،يكونفقد

"قوله:فلكعلىيدل

بغيرهم!.يقرنهملائم

الثواهدأخرجثمالجامعأبوابفيبجماعةاحتجفوجدته"وقوله:

الأبواب(.تلكغيرفيلهم

والتقوية،للاعتضادتساقإنماالمتابعاتأنالحاكمكلاميدل-2

ئحال@ه:الصرابنوقال

أوالضحفاءمنجماعةعنصحيحهفيبروايتهمسلفاعائبونعاب9

الصحيحشرطعلىليسواالذينالثانيةالطبقةفيالواقعينالمتوسطين

أيفحا(.

معها:عليهمعابلاأسبابلأحدذلكأنوالجواب:

يقال:ولاعنده،ئقةغيرهعندضعيفهوفيمنذلكيكونأنأحدها:

الذيلأنالجرح،علىللتعدي@تقديموهذاالتعديىعلىمقدمالجرحإن

به.يعمللافانهالسببمفسرغيرالجرحكانإفاماعلىمحمرلذكرناه

لأصول،افيلاوالمتابعاتالثواهدفيواقغاذلكيكونأنالئاني:

ئمأصلأ،ويجعلهثقاترجالهنظيفياسنادأولأالحديثيذكربأنوذلث

يتغ
بالمتابعةالتأكيدوجهعلىالضعفاءبعضفيهاأوأسانيداخربإسنادذلك

قدمه.فيمافائدةعلىتنبهفيهلريادةأو

الذعبدأبوالحاكماعتذروالاستئ@مهادوبالمتابعة
عنإخراجهفي

الوليد،بنوبقيةالوراق،مطرمنهم:الصحيحشرطمنليسواجماعة



للصحيح-بلى@لمدخل

بنوالنعمانالعمري،عمربنالذوعبديسار،بنإسحاقبنومحمد

عناعتذارهئمالراهدفيكثيرينلهمأشباهفيمسلمعنهمأخرجراشد،

رحممسلم،الإمام
الجميع.الذ

ذكرمنالغايةأنيرىالحديث،أعلاممنكغيرهأنهكلامهمنوالثاهد

ببعض.بعضهاوشدلأحاديثاتقويةهيالمتابعات

رجالهنظيفبإسنادأولاالحديثيذكربأنوذلث9ئحلل@ه:قولهوأما

يتغثمأصلأويجعلهثقات
الضعفاع@بعضفيهاأسانيدأواخرياسنادذلك

بالمتابعة.التأكيدوجهعلى

علىنوافقهلاولكنوالتأكيد،للتقويةيساقالنوعهذاأننوافقهفنحن

فكره.الذيالوجههذاعلىصحيحهفيرواياتهيرتبمسلفاأن

وغيرهالصلاحابنقالهمايخالفكتابهفيالعمليمسلمواقعفإن

ضحة.والفةمخا

صحيحمهترتيبفيمسلمدمنهجكتابيفيبيائايئمافئاذلكبينتوقد

منالمليباريتوضيحفيبماالتنكيلكتابأوفي
."لأباطيلا

منالثامنالبابعلىتعليقاتيوفي
لابما@دالمدخلالكتابهذا

يدع

فيلقانلقولأ
الموضوع.هذا

قلتهومما
.(53)صصحيحماترتبفيمسلمدمنهجكتابيفي

بعديباليلاثميرويهفيماالصحةثبوتهوالأساسيمسلمهدفإنا

ماذاكأمهذاأقدمذلث
هدف.حقققددام

"اه(:)صفيذلكقبلوقلت

بينالترتيبيلتزملمئحا@هأنهاعلم

ولمبذلك،نفسهيعنتولمكتابه،مقدمةفيذكرهمااللتينالطبقتيناحا@يث
الواقع.هذايعرفلامنيتخيلهكمالازب،ضربةذلكيجعل
لأولى.االطبقةأسانيديقدمفأحيائاا-



@الول@لجزه

الثانية.الطبقةأسانيديقدموأحيائا-2

لأولى.االطبقةأحا@يثإلالبابانييوردلاوأحيائا-3

يجدلمإذاالثانية،الطبقةأحاديثإلاالبابفييوردلاوأحيائا-4

إلىبالحديثتصلالئانيةطرقكانت@)فالأولى،االطبقةأحا@يثمنشيئا

التزمها.التيالصحةدرجة

صحاحديثإلاالبابفييوردلاوأحيائا-5
واحد.بي

ماسأذكرهاالتيلأمثلةوامسلم،صحيحنيجثاكثيرةالأنلاوهذه

نماذ@.إلاهي

والتأخيراققديموأنلمملم،هدفالي@الترتيبأنالقارئوليعلم

والتعليل.والتصحيحوالضعفالقوةفيلهمادخللاحاديثللا

منكبيزاعدئاالكتابهذافيضربتثم
و@ثدتالأنلا،لهذهلأمثلةا

التنكيل.فيأخرىبأمثلةذلك

الأنلا.لهذهأمئلةيصلحكلهيكنلمإنجلهالثامنوالباب

والعمل.والقولالقصدحسنيرزقناانأسألوالذ

3/3)السننتهذيبفيئحاللاالقيمابنالإماموقال 0،83 في.(13

لستصيامفيأيوبأبيحديقعلىالكلام
وغيرهمسلمرواهالذيشوالمن

سعدطريقمن
هذا:سعدحولكلامبعدقالالأنصاري،سعيدبن

فيهيخطئلمأنهلهظهرلأنهبحديثهاحتجإنمامسلملكنضعفهسلمنا9

فيخطؤهعرفقدكاناندذلك،علىدلتهوالثراهدومتابعات،بقرائن

لاشيءفييخطئالرجلفكونغيره،
لمأنهظهرفيمابهالاحتجاجيمنع

منإسناثماوفيخرجاهاالتيالأحاديثمنكثيرحكموهكذافيه،يخطئ

ئممتابغا!،لهاوجداأنبعدإلايخرجاهالمفإنهماحفظه،جهةمنفيهتكلم

خلدله.الحديثلهذاالثواهدذكر



بلى@لصحيحللمدخل

1/3)الرايةنصبفيالقدلعيوقال 41-342):

إ
لذهبذلكاعتبرناولوحديئه،يسقطلاالرجلفيالكلامومجرد

فيخرجبلالذ،عصمهمنإلاالناسكلاممنيسلملمإذالسنة،معظم

الضبعي،سليمانبنجعفرومنهم:فيهم،تكلمممنلخلقالصحيح

بنوخالدالحبثي،نابلبنوأيمنالأيادي،عبدبنوالحارث
مخلد

الس@عيإسحاقأبيبنويون@الحدئاني،سعيدبنوسويدالقطواني،

فيه،تكلملمنأخرجاإذاالله-رحمهماالصحيح-صاحباولكنوكيرهم،

ماحديئهمنينتقونفإنهم
لاوأصلالهأنوعلمشواهدهوظهرتعليه،توبع

أوش@لأبيمسلمأخرجكماالثقاتخالفهإذالاسيمابهتفردمايروون

الصلاةقسمت"حديث
عبديوبينبيني

منغيرهرواهبلبه،بنفردلملأنه"

متابعة.حديئهفصارعيينةوابنوشحبةكمالكلأئباتا

:(384)صالفنحمقدمةفيئحاللاحجرابنالحافظقال

أسماءسياقفيالتاسع:الفصلإ
الكتابهذارجالمنفبهطعنمن

موضغاالاعتراضاتعنوالجوابالمعجم،حروفعلىلهممرتبا

لهأخرجمنوتمييزموضغا،
المتابعاتفيأوالأصولفيمنهم

جميحه.لذلكمفصلأوالاستشهاثات

صاحبتخريجأنيعلمأنمنصفلكلينبغيفيهالخرضوقبل

وعدمضبطهوصحةعدهلعدالتهمقتضثكانراولأيالصحيح
غفلته

ذلكإلىانضافماولاسيما
الكتابينتسميةعلىالأنمةجمهورإطباقمن

خرجمنلغيريحصللممعنىوهذابالصحيحين،
عنه

بمثابةفهوالصحيحفي

خرجإفاهذافيهما،ذكرمنتعديلعلىالجمهورإطباق
له

الأصول،في
خرجإنفأما

له
مندرجاتوتيتفافهذاوالتعاليقوالواهدبعاتالمتافي

لهأخرج
لهم.الصدقاسمحصولمعوغيرهالضبطفيمنهم

أحدفيلغيرهوجدناإذاوحيمئل!
منهم

مقابلالطعنفذلكطعئا



-@الول@لجزه-

فييقدحبقادحمفسراالسبب،مبينإلايقبلفلاالإمامهذا
هذاعدالة

الحاملةالأسبابلأنبعينهلخبرضبطهفيأومطلقا،ضبطهوفيالراوي

مامنهامتفاوتة،الجرحعلىللأئمة
الثخكانوفديقدح،لاماومنهايفدح

يخرجالذيالرجلفييقولالمقدسيالحسنأبو
عنه

جازهذاالصحيح:في

الفتحأبوالثيئقالفيه،قيلماإلىيلتفتلاأنهبذلكيعنيالقنطرة،

نخرجولانقولوبهنعتقدوهكذامختصره:فيالقشيري
ةظاهربحجةإلاعنه

قدمناهالذيالمعنىعلىالظنغلبةفييزيدشافوبيان
بعدالناساتفاقمن

رواتهما.تعديحذلكزملواومنبالصحيحين،بيهماكتاتسميةعلىلشيخينا

أحدفيالطعنيقبلفلاقلت:
أسبابلأنواضحبقادحإلامنهم

أوالغلطأوالمخالفةأوالبدعةأشياء:خمسةعلىومدارهامختلفةالجرح

الحا@ه.جهالة

عنيتكلمفمبثم
اخرها.إلىالأسبابهذه

حدئنافقال:السفرفيالصومفيحديثاالصيامكتابفيالبخاريروى

أوفىأبيابنسمعالثيبانيإسحاقأبيعنسفيانحدثناالذعبدبنعلي

كناقال:@ه
لرجل:فقالسفرفيع@الذرسولمع

ناجدحانزل"

الحديت.لي...!

ابنعنالثيبانيعنعياشبنبكروأبوجريرتابعهالبخاري:قالنم

وفى.أأبي

عنعياشبنبكروأبوجريرتابعه"قوله:حجرابنالحافظال

ةالثيباني
المؤلفوصلهاجريرومتابعةعيينة...ابنوهوسفيانتابعايعني

تعجيلبابفيقليلبعدموصولةستأتيبكرأبيومتابعةالطلاق،في

المتابعةوالمرادمتقارب،ولفظهمصيأتيكماذكرمنغيروتابعهلإفطار،ا

.@الحديثأصلفي

يسوقهانممعينبابفيالمتابعةيطلقأنهالبخاريعملمنوالئاهد



@لى@لصحيح@لممخل

يرجرومتابعةبابا،عئرئلاثةبعدساقهابكرأبيمافمتابعةأخرى،أبوابفي

الصيامنيساقهالمتابعسفيانفحديثالطلاق،كتابفيجذابعيدةساقها

جريروحديثا(،ثا)ابرقم
قهسا

العملولهذا)7925(،برقمالطلاقفي

فيحجرابنالحافظ
ترجمةفي(209-208/2)الفتحمقدمة

محمد
اللهعبدبن

رواهاديثأحاعلىالكلامفيالزهريأخيابنمسلمبن

حفظه:جهةمنفيهالعلماءتكلمممنوموهذا،محمدطريقمنالبخاري

"

لهأجدولم
قليلة:أحاديثسوىالبخاريفي

ةأبيهعنسالمعنعمهعنالأضاحيفيأحدهاا-
أكلعنالنهيفي

معمرعليهتابعهقدوهذائلاث.بعدلأضاحيالحوم
وغيره.مسلمعند

قدالمتقنينالحفاظالزهريأصحابأنيذكرتارةالحافظترىوهكذا

أنيذكروتارةلغيره،المتابعهوأنهيذكروتارةالزهري،محمذاتابحوا

وللحافظالبخاريمنيذكرهاوتارةالبخاري،خارجلهحصلتالمتابعة

وفيالفتحكتابهفيكثيرةتصرفات
فليرجعذلكاستيفاءشاءفمنمقدمته

إليهما.

بنعبادةعنإثوش@أبيعنعمهعنالأنصارونودفيوالثاني-2

الزهري.عنوغيرهشعيببمتابحةعندهوهوالمتابعة،فيالصامت
عمهعنالحديبيةقصةفيالمغازيفيوالثالث-3

عنعروةعن

وغيرهما.ومعمرعيينةبنسفيانبحةبمتاومروانلمسورا

مماهذهغيرعندهوله
الباقون،لهوروىومعلفاموصولاعليهتوبع

2/4)الفتحمقدمة 09)!.

الحافظوقال
قال:نيهمالمتكلممنوهوفضالةبنمفضلترجمةفي

وجميعبهالاحتججعلىالأئمةاتفققلت:إ
لهما

حديثان،البخاريفي

عليهتابعهلآخراوالحديثالبخار@،عندأحدهماعلىالليثبعهتاأنهوذكر



@لجزء@الول

2/2)الفتحمقدمةانظرمسلم،عندالليث 14)!.

يخهم:المتكلممنوهوحجبربنهنامترجمةفيوقال
لهلي@قلت:إ

فيهريرةأبيعنطاوسعنحديثهسوىالبخاريفي

نسا@ا.على@سليمانطوافقصة

1فظ:الحاقال بعةبمناالنكاحوفيطربقه،منلإيماناكفارةفيورده9

الذعبد
لهطاوسبن

2/2)الفتحمقدمة@اأبيهعن الحلية.ط/(17

قدوأنهاوالعكس،للضعيفالقويمنتكونقدالمتابعةأنوالثاهد

ريكالبخاكتابينفييكونانوقدمتفرقين،يكونانوقدحدوابابفيتكون

هما.وغيرومسلم

عدلأمروا
من

ذلكفييخطئوقدالبدهياتفيخبرةله
من

له،خبرةلا

السبيل.سواءإلىوالهاثيالموفقوالذالصنف،لهذاتوضيحهفأحببت

@*@



بلى@لصحيح-@لممخل

@لترتيبمسلفا@لتزم@بملمدعوى@نسقوط

صحيحهلهمافيخ@ج@للتينللطبقتين@يياتبين

رجالاالذعبدأبوالحاكمذكرالمدخلأبوابمنالثامنالبابفي

الصحيح.كتابهفيلهمإخراجهمسلمعلىعيب

المتابعاتفيلهؤلاءأخرجإنمابأنهوغيرهالحاكملهواعتذر

تبينئحالثهمسلمكتابفيقعهاوموارواياتهمدراسةخلالومنوالثواهد،

الطبقتينرواياتبينالترتبالتزممسلماالإمامأندعوىسقوطجليا

كتافيثواسةمنسبقهاماإلىالدراسةهذهوتضاتالمذكورتين،
دمنهجبي

المليباريتوضيحفيبماالتنكيلوكتابإصحيحمهترتيبفيمسلملإماما

من
عننموذخاوهاكمطيل!لأباا

لجديدة.اسةلدرااهذه

العجلي.عماربنعكرمة:16الترجمه(1)
كبيزاكتائاعنهوأخرجبهالاستشهادمسلمأكنروفدالحاكم:فيهقال

الثواهد.فيذلككلالخرشيمحمدبنللنضر

يغلط.صدوقفيه:الحافظوقالتوثيفهفيلأئمةااختلف

عدئامسلمروى
أبوابهابهاصدرأحاثيثتسعةمنهاالأحاديثمن

منها:

لإيمان.اكتابمن)41(،رقمحديثا-

الحيض.كتابمن(310)رقمحديق-2

فيوحبذاأوردهالمسافرين،صلاةكتابمنول32)رقمحديث-3
من(16)برقمترجمتهقي،للبارجعوابه،با

لئاالبابا
من.

السدي.الرحمنعبدبنإسماعيل:23الترجمة(2)
قلناهمامعناهفيوالقولفيه:الحاكمقال

أيةالمهاجربنإبراهيمفي
بالئغ.صرمييهمصدوقفيه:حجرابنالحافظوقالفيه،مختلفأنه



@لجزء@الول

وفياثنائهاوفيالأبوابصد@رفيأحاديثعدةعنهمسلمروى

منها:ها،خرواأ

بهبافيوحيئامسلمأصردهالحدود،كتابمن(1750)رقمحديثا-

فيمتابعةلهولكن
3/2)أحمدمسند 6

ولهلباب،افيوحيدوهولأشربة،اكتابفيا(ما3)رقمحديث-2

فيمتابعة
.(9ه-1/89)أحمدمسند

وآتبعهالباب،اثناءفيالطلاقكتابمن(1480)رقمحديث-3

لأولى.االطبقةمنبأسانيد

الباب.اخرفيالصلاة،كتابفي(708)رقمحديث-4

2للأرقمحديث-5 الباب.اخرفيالصحابةفضائلفي3(،5

خليفة.بنخلف:27الترجمة(3)

معينابننيهوقالشيء،غيرالثواهدفيمسلملهروىالحاكم:قال

حاتم:وأبوأيضامعينابنوقالبأس،بهلي@عمار:وابنوالنسائي

الذهبي:وقالالأندلس@،ومسلمةوالعجليسعدابنووئقهصدوق،

منها:آخره،وفيالبابأئناءوفيالبابصدرفيمسلملهروىصدوق،

ثمالبابمسلمبهصدرالأشربة،كتابفي(2038)رقمحديثا-

الثانية.الطبقةمنبعضهابأسانيدأتبعه

به.بافيوحيذامسلمأورثهرة،الطهاكتابفي(250)رقمحديث-2

أتبعهئمالباب،أثناءفيالجنةكتابفي(2كه4)رقمحديث-3

الئانية.منوبعضهاالأولىمنبعضهابأسانيد

الباب.آخرفيمسلمأورثهالصلاة،كتابفي(475)رقمحديث-4

بنزهير:28الترجمة(4)
التمبمي.محمد

بعضعليهخفيمماوهذاشواهده،فيمسلمأخرجهفيه:الحاكمقال



بلى@لصحيحللمدخل-

بذاك.الحديثفيلي@أنهإلاالعباد...منفإنهحاله

له
الباب:صدرفيمسلمأورثهكلاهماحديئانمسلمفي

وأتبعهالباببهصدرالإيمان،كتابفيا()مهرقمحديطا-

لأولى.االطبقةمنبأحاديث

أتبعهثمالباب،صدرفيالإيمانكتابفي(211)رقمحديث-2

الأولى.الطبقةمنبأسانيد

سليمان.بنفليح:47الترجمة(5)

فالأئمةبثقةلي@معين:بنيحىوقالجميغا،بهاحتجاالحاكم:قال

والثبت.والحجةوالثقةالصدوقبينفرقوا

وأبووالنسائيحاتمأبووضعفهضعيف،أيضا:معينابنقالأقول:
إلامسلمعندلهولي@كثير،خطألهصدوقالحافظ:وقالالحاكم،أحمد

حاثيث:انلاثة

منبأسانيدأتبعهثمالباب،أئناءفيالصيامفي(10لارتمحديثا-

لأولى.االطبقة

منبأسانيدأتبعهثمالبابماأثناءفيالحجفي(1196)رقمحديث-2

لأولى.االطبقة

الحفاظ.منبعددمقروئااللباسفي(2065)رقمحديث-3

صالح.بنةومعا:58اترجمةيلا(
تالجميغا،أخرجاه

كانمعين:بنيحيى
يرضاهلاسعيدبنيحيى

أوهام.لهصدوقحجر:ابنالحافظوقالفيه،واختلف
له

منها:أحاديثستةمسلمفي

بابه.فيوحيئامسلمأورثهالصيد،كتابفي(9131)رقمحديثا-
به.بافيوحيذامسلمأ@ردهالصلاة،كتابفي(2200)رقمحديث-2



-اطول@لجزء

فيمسلمأوردهاأخرىأحاديثوله
أواخرها،وفيالأبرابأثناء

ترجمته.فيإليهاارجع

كيسان.بنيزيد:76الترجمة(7)

ووثقهوسط،صالحوهوعليهيعتمدممنهولي@سعيد:بنيحمىتال

الستر،ومحلهحدينهيكتبحاتم:أبووقالوالنساني،معينوابنأحمد

حجر:ابنالحافظوقالالحديث،حسنالذهبي:وقالالحديث،صالح

يخطئ.صدوق

له
الباب،صدرفيبعضهايرردحديثاوعثرونائنانمسلمصحيحفي

فيوبعضهاالأبواب،أثناءفيوبعضهابابه،فيوحيذايوردهوبعضها

الأبواب،اخرأوا
ترجمته.إلىرجع

أوش@.أبيبنعبلإسما:79الترجمة(8)

أحمدوقالجميغا،بهاحتجاقدالحاكم:قال
ضعيف،شعيب:بن

فيأخطأصدوقالحافظ:وقالمعين،وابنأحمدقولفيهواختلف

مناحا@يث
حفظه.

فيأحاديثسبعةمسلملهروى
منبأسانيديتبحهاثمالأبوابأثناء

بابه،اخرفيوحديئابغيره،مقروئاالبابصدرفيوحديثالأولى،الطبقةا

ترجمته.فيإليهايرجع

@هع@*



@لىللصحمع-للمدخل-

فيالحديثعلماءجهودفيهاذكرتبمقدمةللكتابقدمتا-
السنةخدمة

خاص.بوجهالصحيحينخدمةوفي

موجزة.ترجمةفيبالمؤلفعرفت-2

تسميةبينهامنواخترتاسمهفيالعباراتتنوعوذكرتبالكتابعرفت-3

به.لكتالمؤلفا

ومقاصده.موضوعاتهعلىيدلموجزاتلخيضاالكتابلخصت-4

المصريالأزديسعيدبنالغنيلعبدالأوهامكتابوبينبيةتارنت-5

المواضعأحصيتالمطبوعةوفيالكتابهذافيالحاكمانتقدالذي
الحاكمصححهماوبينتموضغا،وخمسينخمسةفبلغتانتقدهاالتي
منبفيومامنهايخرهأو

تصحيح.بدونلأوهاما
الغني.عبدانتقادفيتردلمأخرىلأوهامملحفاعملت-6
منمواضعهاوبيانمصادرهاإلىبعزوهاوخرجتهاالنصوصحققت-7

الصحةحيثمنالأحاديثتلكدرجاتوبينتالمصادر،تلك

ها.وغير

الضعفاءعلىالتعليقفيوتوسعتالرجال،كتبمنللأعلامترجمت-8

التيالعبارةقرةمعشديذاإيجازاعليهمالكلامأوجزالحاكمإنحيث
فيفنقلتأشد،أوالجرحفيحبانابنشيخهطريقةعلىبالدةتتسم
الضعفاءهؤلاء

ماوالتعديلالجرحأئمةكلاممن
واحدكلحاليرضح

النقد.مفايي@ضوءفيومنزلتهمنهم

السقطوالحاقالأخطاءبتصويبقمت-9
ذلكعلىأقدمولاالمراجعمن

ببيانكثيراأعتنولموظهوره،الصوابإلىالطمأنينةحصولبعدإلا

الاختلافات
لعدمالعمللحيهماقاماللتينالنسختيننصرصبين



-@لجؤ@الول-

قبلوضبطهاالنصوصتصحيحالهدفولأنذلك،صراءمنالجدوى

منوقديحصلشيء،كل
الشيان.منهالأسبابأحيائاشيءفلك

كثيرفيالبلدانإلىلنسبةوامطلفاالرجالونياتتاريخالمؤلفأهمل-10

المصادرودكنالمستطاعجهدالفهل@هذاسدفحاودتالتراجم،من

أحققه.أنأرجوكنتماببعضإلاتسعفنيلم

الغريبة.المفرداتشرحت-11

التالي:النحوعلىللكتابفهارسعملت-12

ديث.للأحافهرشاأ-

للأعلام.فهرشاب-

جع.للمرافهرشا-@@

لموضوعاتفهرشاد-



بلىللصحيح-@لملخل

@لمدظتحقيقفيعليهات@ته@@لتي@لنسخةوصف

هي
بتركياالسليمانيةالمكتبةفيمخطوطةعنمصورةوحيدةنسخة

2للأرقمنحت (74)فيوتقعا-491(2ه)قمنمجموعضمن(34/

وبالنسخ.جميلخطها

كعسما2سهاومقا

2ومسطرتها سطزا.1

سنةالحرامالحجةذيشهرمنوالعشرينللحادييرجعنسخهاوتاريخ

بنمحمدوناسخها:النبوية،الهجرةمنوألفومائةوعثرينإحدى

الحموي.الذعبد

أنويبدوأفنديإبراهيموجديالمسمىوقتهفيحلبلقاضينسخها

ورافا.كانبلعالمغيرالناسخ

ترجمة.علىلهأقفلمولذا

هذا
الخطأصلاحب@قمتكثيرةأخطاءفيهفإنالناسخخطجمالومع

منخلوالنسخةإنثمالحديث(وكتبالرجاللكتبمراجعاتنضوءفي

جهدبذلتفقدوصفتكماكانتولماسماع،أيعليهاأجدفلمالسماعات

شيءذكرعلىأقففلمأخرىنسخأونسخةعلىالحصولفيالمستطاع

عنأخبرالتيالإخلاصيةالتكيةمكتبةفينسخةإلاالعالممكتباتفيمنها

هذهوحتىالطباخ،راغبالثخوجودها
حع

منفقدتقدالأسف-

الأنصاري،حمادالثيخالكبيرالأستاذبذلكأفادكماالمذكورةالمكتبة

الوقفيةالمكتبةفيالمخطوطاتعلىللاطلاعحلبإلىبرحلةقامحيث

عنفسأللإخلاصية،االمكتبةضمنهامنمكتباتئمانتضموالتيبحلب،

المكتبةعنالمسئولونفأفادهبجدعنهاوبحثالصحيحإلىالمدخلنسخة



@لجزء@الول-

فقدتقدأنها

عوضنيولكن
فاتما

يتعلقفيماالتراجممراجعترفرالكتابنسخمن

جعومرالرجال،با
قدأكونأنأرجووبهذالحديث،بايتعلقفيمالنصوصا

عليهاوضعهاالنيالصورةعلىرجالهوتراجمالكتابنصوصأخرجت

المصنف.

@**

مبلغمنا(1)
بر3الوتت،ذلكفياستطناهما

رساأخرل@ننخبىعلىبالحصولالكى3الله

رصفهاجافيكما)ب(نخةولاسيامهااشفدفاالله-ححمدفلتاالقص@لهماتطرقلان

صحهصفي
@

@لله-.شا.@@



@لى@لصحيح-@لملخل

ير
حمادالثخالعلامةالمحدثمكتبةفيوجدتالخطجيدةنسخة

إلىوردتأينمنندريولاالنبوية،بالمدينةئحال@هلأنصاريامحمدابن

تاريخنينثكولاالذ،عبدأبيللحاكمأنهانثكلاونحنمكتبته،

إسناده.فيأسماؤهموردتالذينالعلماءعلىقرنتأنهافيولانسخها،

موضعين:فيالنقصاكراهاقدلكنه

منالسبنحرفأنناءإلىويستمرأولهامنيبدأأحدهما:
رجالأسماء

الضعفاء.علىوالكلامالمقدمةشملأنهأي:ثالصحيحين

لألفاحرتمنئمالثميخان،لهمروىالذينالصحابةتراجمثم
من

أسماء
تبدأحيثالسينحرفأثناءإلىالصحابةبعدالشيخانلهمروىمن

الجرمي.محمدبنبسعيد

.(1)وجهلعشرينوابحةلرااللوحةالبدايةاهذهفقوتوا

أهملالذينالبخاريشيوخبابأواخرمنفيبدأالئانيالنقصوأما

المدخل.كتاباخرإلىأنسابهم

.(73)لوحةآخرإلى)86(،لوحة)ب(النسخةمنبليقاوذلث

تسعايبلغالمذكوربمقاسهاالنسخةهذهلرحاتوعدد
لوحةوسبعين

لوحاتمنلوحةوأربعينثلائادليعامنهاالمقداروهذالوحة،نصفبنقص

.(1)نسخة

وهي
منها:عظيمةمزايالهاقيمةنسخة

تدإذقدمها،ا-
ه@.554)سنةفينسخهاتم

فيذكروامنأيديعلىوالسماعوالمقابلةبالقراعةوحظيت-2
دلإسناا

أجزائها.أوائلوفي



@لجزء@الول-

غيرها.منأعحالجملةفيهيئم-3

هيلاعتبرتهاالمذكورالنقصمناعتراهاماولولا
تردد.دونلأصلا

منوسقطأغلاطتصحيحفيمنهااستفدناولقد
تعالجلاقد(1)نسخة

منإلا
النسخة.هذه

@لنسخطهذهبسناد

ال.7(:ابتداءالجزءالتاسعفيقال

بسم
للقائه.عدةالذإلاإلهلاالرحيم،الرحمنالله

محمدالفضلأبيالحافظالإمامالثيخعلىقرأت
بنناصربن

محمد

الرحمنعبدبنعليالقاسمأبوالمؤتمنالثيخأناقال:السلامي،عليابن

محمدالذعبدأبوالحاكمثناقالاليسابوري،عليكابن
البغالذعبدبن

قال:

شراحيل.ابنةابنالرحمنعبدبنسليمان

المؤلف.تجزنةمنالتاسعالجزءبدايةهوهذاوسليمان

ترجمته.تقدمتفقدالحاكمالذعبدأبوالحافظأما

فترجمالقاسمأبووأما
عبدبنعليفقال:البغدادي،الخطيبله

عليكبابنالمعروتالقاسمأبوالحسنبنعليبنالحسنبنالرحمن

العلوي،داودبنالحسينبنمحمدعنبهاوحدثبغدادقدمالنيسابوري،

أبومنهماخرينشيوخاوذكرلإسفراثيني،االحسنبنالملكعبدنعيموأبي

الذعبد
الحافظ.البغبن

الذ.عبدأباالحاكميعني

.(12/33)بغدادتاريخصدوفا،وكانعنهكتبتالخطيب:قالثم

وترجم
القاسمأبوالفاضلالإمامالثيخعليكابنفقال:الذهبيله

وحدثبأصبهاننزلالنيسابوري،عليكبنالحسنبنالرحمنعبدبنعلي

د.وبغداوبأذربيجانبها



للى@لصحيح-@لممخل

قال:ئمالبغدادي،الخطيبومنهمتلاميذهوبعضشيوخهبحضوذكر

نقطة:ابنقال
سمع

كانتوفاتهأنوذكرالساجي،والمؤتمنماكولاابنمنه

2ا/يهالنبلاءأعلامسيرئحا@لا،ممط*)سنةشهررجبفي 99).

الذهبي:فيهفقالناصرابنوأما

محمدالفضلأبوالعراقمفيدالحافظالإمام
بنناصربن

محمد
عليبن

عبدبنعليالقاسمأبوومنهمأجازهومنشيوخهذكرثمالبغدادي،السلامي

ماكولا.وابنعليكالرحمن

منوخمسمائةخمسينسنةمبانعشر:ثامنفيكانتوفاتهأنوذكر

20/2)النبلاءأعلامسيرالنبوية،الهجرة 65-2 7

الذهبي:فقاليعقوبأبووأما

محمدبنادمبنيوسف
3بن

الدمشقيثمالمراغيالصالحالمحدث1
السنة.مئايخمن

أنوذكروجماعة،الزاغونيبنبكروأبيناصرابنالحافظمنسمع

سنةالأولربغفيكانتفاتا
النبلاءأعلامسيروخمسمانة،وستينتع

بنسلطانبنعليالحسنأبووهرادمبنيوسفبنعليالقارئوأما

محمدالسماعفيوشريكهالنابلسيعلي
علىلهماأقففلممسعردبن

بعد.فيماييسرهاالذولعلترجمة،

النسخةهذهعنالمعلوماتصحةفييؤنرلالهاترجمةوجودوعدم

ئحا@ئه.الحاكمإلىنسبتهاصحةفيولا

هذمللنسخصسماع

يأتي:ماالسابعالجزءنهايةفيكتب
السماعات

:(54الوحةالنسخةهذهمن



@لجؤ@الول

جميعسمع
الذعبدأبيبن@دمبنبوسفبنعليالجزءهذا

آدمبن

أبيبقراعهالأصلبهوعورضناصربنالثخعنسماعهبحقالثافعي
النصفمنبعدوسمعالنابلسي،الباسوفيعليبنسلطانبنعليالحسن

محمداخرهإلى
ربغشهرفيوكتبالحاجالرحمنعبدبنمسعودبن

لاخرا

من
وخمسمائة.وخمسينأربعسنة

يلي:ماالعلأ(الثامنالجزءنهايةفيوكتب

وعلى@لهمحمدسيدناعلىالذوصلىوتوفيقه،الذبحمدالجزءئم

ابنةابنالرحمنعبدبنسليحانالتاسعالجزءمنيتلوهتسليفاوسلم

3بنيوسفبنعليلأصلباوعرضاسماعا
1

الذعبدأبيبن
المبن

النابلسيالباسوفيعليبنسلطانبنعليالحسنأبيبقراعةالثافعي

محمدمحه
الحاج.الرحمنعبدبنمسعودبن

ربيعيئهرفيوفلث
منلاخرا

وخمسمائة.وخمسينأربعسنة

المذكورينسماععلىلتملالرابعالجزءنهايةفينحوهاكتابةوهناك

وعر

التاسعإلىالخاصمنالموجودةالأجزاءأوائلفيكتابات

الكاتب:قولوهيمنهابواحدةنكتفيمتقاربةبصيغ

أبيعنالمؤتمنالثخبروايةللحاكمالمدخلكتابمنالتاسعالجزء

بنناصربنمحمدالفضلأبيروايةعنه،النيسابوريعليكبنعليالقاصم

الذعبدأبيبنآدمبنليوسفمنهسماغاإذئا،عنهالسلاميعليبنمحمد

الذ.نفعهالئافعيادمبنمحمد

التصوير.فيمسحمنأصابهالماقرامحقهانستطعلمسماعاتوهناك

ومارمسلمالبخاريأخرجهممنتسميةتحملمطبوعةنسخةوهناك



لد@صحيح-لممخل

المستدركصاحبالحاكمالذعبدأبيتأليفمنهماواحدكلبهانفرد

الحوت.يوسفكمالتحقيقأ@.5)سنةالمتوفى

مجموعةضمنالظاهريةالمكتبةفيموجوثةنسخةعلىاعتمدأنهذكر

سنةكتبتإنهاوقال:(3.-1)أورافهاحديث،(3)مهرقمتحت

بشكوال.وابندحيةابنسماععليهانسخةعلىكتبتوأنها

ثلائةعلىفيهاواتتصرالحاكم،غيراختصرهاأنهيبدوالنسخةوهذه

لهمأخرجمنوبابالشيخان،لهمروىالذينالصحابةبابأبواب:
ثممنهمسمعللبخاريشيوخوبابوانفرائا،اتفافاالصحابةبعدالشيخان

بواسطة.الصحيحفيعنهمروى

كنا
الظاهرية.نسخةأي:)ظ(لهابويرمزالحاجةعندإليهانرجع

ء**



@لجزء@الول-

للتحقيقفي@لرموز@لمستعملة

صحيحه.فيالبخاريإلىإشارة)خ(:

تعليقاته.فيالبخاريإلىإشارة)خت(:

المفرد.لأدبافيالبخاريإلىإشارةة)بخ(

العباد.أفعالخلقفيلبخارياإلىرةإئا)عخ(:

القراعة.جزءفيالبخاريإلىإشارة)ر(:

رفعفيريلبخااإلىرةإظ)يمدأ:
ليدين.ا

صحيحه.فيمسلمإلىإشارة)؟:

في@اودأبيإلىإشارة)د(:
سننه.

سيل.لمراافيودداأبيإلىرة@ئما)مد(:!

لأنصار.افضانلفيثاودأبيإلىإشارة)صد(:

فيودداأبيإلىرةإشا)خد(:
النا

لنسو@.واسغ

لقدر.افيودداأبيإلىرةإشا)قد(:

أإلىرةإشا)ف(:
بي

فيوددا
لتفرد.ا

المسائل.فيودداأبيإلىإشارةةال(

فيداودأبيإلىإضارة)كد(:
مالك.مسند

جامعه.فيالترمذيإلىإشارة)ت(:

سننه.فيالنسائيإلىإشارة)س(:

فيالنسائيإلىإشارة)عى(:
علي.مسند

فيالنسانيإلىإشارة)كن(:
مالك.مسند

السنن.فيماجهابنإلىإشارة)ق(:

التفسير.فيماجهابنإلىإشارة)فق(:



بلى@لصحيح@لمدخل

الستة.الكتبأصحابإلىإشارة)ع(:

سننهم.فيلأربعاالسننأصحابإلىإئارةة(4)

حجر.ابنللحافظالميزانلسانبهالمراد)اللساظ:

الذهبي.نظللحالاعتدالاميزانبهلمرادايالميزان(:

لذهبي.افظللحالحفاظاتذكرةبهدلمراالتذكرة(:)ا

حجر-ابنالحافظبهالمراد)الحافظ(:

بهكتابهالمرادعدي(:)ابن
عنهمروىمنأسامي"

عيلإسمابنمحمد

ري!.لبخاا

بهكتابهالمرادمندمأ:)ابن
"

البخاري!.لإمامامثايخأصامي

ريالبخارجالبهدالمراري(:لبخاا)رجال
دلإرشاوالهدايةالمسمىا

نصرلأبيجامعه،فيالبخاريلهمأخرجالذينوالسدادالئقةأهلمعرفةفي

أحمد
بن

الكلاباذي.محمد

أحمدبكرلأبيمسلم،صحيحرجالبهالمرادمسلم(:)رجال
عليبن

لأصبهاني.امنجويهابن

محمدالفضللابيالصحيحين،رجالبينالجمعبهالمراد)الجمع(:

لقيسراني.ابابنالمحروفالمقدسيطاهرابن

@*@



@لجزء@الول

كه@لا6تتهالحه4عكلأممئللالأكألأخ@حد"*

عح@علاطلأ@ع@@ء.ك@لا@هبهك@*خ@01

@ثلالم!ل@الن@@ح@م@ح@ل@:

@ركعء:فيئ@رص+/@رش-:،ير@7-ر..
ء2/:كركوكرء/

وح@حمل@ةححشعح@-

ول-،كلد3@@

لم@4ظمم@؟فطعو"مم.:+



بد@لصحيح@لممخل-

(1)نسخةمن@لاولى@للوحةمنصورة

آصالبف
ن@غ

ا.
لأرحرودفلالر@ات-ا@لاسم

دسبرريشبامم@نجب@سابمإيلجملامه

لمهت1قيممابو@ء@زضفبمال@ها

ائدخلىبمزلااثضصاني@لل@خلمما@

ل@هك@ارحمرل@لل@بناليمفض

رخباي@لرداةالمزكببئ

جمرششيه،لللمهشنع

ربرلينفىقا
اس



@لجزء@الول

(1)نسخةمن@لثانية@للوحةمنصورة

اشددصا-"

مم@صكأماربلرحماشحم
لعصلأ-.-اص

ا

ومحيبف@لصر@!ل@ارحدلمح@طلى@صاللا،حز
وظ

س(.-11

ايربنابرريثر@انظلماكدنج@مها@ل!@ب@ل@م

صمإدهكلأتتار@لد،لب@رل@بئبريرصفحرو@رلعنوبا
مقلر،ل@ي@3كلرعبماشحمرزرواىلرنحط!برهميناسمزسش@

فيب@اطفيعثلإط@رج@نما@يسسامار%ا@-ا
@

لع@
ئمح

تإعبا@
سارصل@ت1ؤنرسشمهالميشنثلض-صا!ؤبإتمرعنةمر@متا

ا

ن@نرعموعشر@@"ط@
ط

جزو؟تبئرلىلل@شحايغركابظ
@

يخغقيز@قدلأتيس1فاتشتيقصمبنجرظيملآنكضشصارا عزفيئريخطح@ل@لي@ابان@ؤاؤض@يخا@لمخطنجفىزصه

@بنعبلار@رلهيهالبريلوبنفىخططركلتحنلاكللأ-يرب
ءب

صأللضقيجمخي@نتندطات1تتر
1ع@ءتاعب@

نصكأمعرت4

بز،قيسالبربمأكأكأبمشرحمننجحبروتصلشلضنر*عصاك@

تطيهبرلحضبلشز@نمل@رصاغصمكن@سفا@بنكأ-اا

اص.

خانجلزنخر%بمخم)نننئرافيتامرص@ئشررخنم@نجتلنا!لاتئن
ايم@

كللأ!دغشظ1رص.نجبفاك،ليت.
اا

يخدخت:ربهرتىنيزسم
كدنجب+@إ.نندتقىسخئرصهبماش-نس@تستيخه

صمثط1رر3بهذبخاب@زنمضقق@خت@نجع@@ئئتصس!بخس

نجبر@نخدناننركأاب@طيبزتجناتك@ا@-سكدراخت+
أ

ش@رحشصنضلزورصبربهاضذقصسؤ؟-لص@@
نجصيا

ص@شةذش..لديهر.طفىقى@.،لشاكلشهلمت.@ب-حست



بلى@لصحيح-@لممخل

(1)نسخةمن@فخيئ@للوحةمنصورة

ضع@ل@ؤ
)رلرروصوارلل@رفصا@ءنج@ابنفي:حممهللضا

ممشخد؟رصببمريخرنن@-ا

ربئلرلبلإكأشعأرح@ولمم
لر

لجبمعليالمشولاصلىيممبل@الاصلىهنجشيةوبا(.ابرس

ل@مبدحاأللبفريم@مموح@نجدلدالمتنممهعااتصش

رركبمريبل!لثمابراا
لدم@بخاراكفامرجلىنحهفى

ي
4ورها

رلدءجمرطرع@مطمرحةنجظمبئيدب@ريادصثابنأ

ا

لإلبعمكل
هل@بطادىرنطمالثذيرنيول@ل@هبحثلالذ

وب3روبن@طلي@قيبمجربخ@اليا،استالمشزعب@في

لمحلإننما@مل@.يصرنجدئئللب@ار@يبررزوبخيزير-
مجىبخجزإفي

يبتي-ل@كالجم@جمو@مالحايطيمثف@رفيا
جم@ث@كبرضرمل@نصللربلمبخبهيرهل@هرماعنحجبربخعساعن

حم@برجميبنميوككالكئببيرقنعة5ابر@ا-خاطنسها
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صنيديحوكلكخلنمالماحسءبمربيبيجمبهخبلىبهبي.فيفيا
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خوررخ@لى!لئمؤأللهنم

كريم.يابفضلكأعنرب

وصحبهالهوعلىالذرسولسيدناعلىوالسلاموالصلاةللهالحمد

محمدالذعبدأبوالحاكملإماما
نعيمبن

النيسابوري:الحافظ

محمدالعباسأبرحدئنا
عنيوسفبنيعقوببن

(2)

بنالعباس

خالدئنايزيدبنثورثناعاصمأبوثناالدوريمحمد
بن

ساريةبنالحرباضعنالسلميعمروبنالرحمنعبدعنمعدان

موعظةفوعظناعليناأقبلثمالصبح،صلاةبمنىالفهرسولبناصلىقال:

موعطةكأنهاالفه،رسوليافقلنالعيون،امنهاوذرفتلقلوب،امنهاوجلت
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ما35)الرجمةلمأ)ك@06الحفاظتنكرةسأ46)شةتوني

حدهوليىالأ@يعاللحريالحاسدلندمن،لكلحةتصجصرهولبن،ص.ا،نن(2)

مين،بنيحىصاحبالبحدادي،اللحري3مرلااياسيالفضلأبوالحافطالاماممو(3)

ترليالأ@،الحمىوألرالأربع،النأملعهحدث
/2)الحفاطتنكرةهأ،271)مة

لن@لفحاكالاملامشيخمو@لحاط
محم@بنجحنرسعوعقله،للهباليلالملفمخلد

وسليمان

اق@ي،
ةتنكروحلق،يرالخكلرندار،أحمدكه@رىويخرمم،حربجرابن
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طد@(1041)ليقإلاطرقهحمغاثلباليوصحح

وقال.ونناتودببىتسةرنجتفيما،3/63)الحفاطتدكرةننالنحيذكره
مد

أحمدالحنأيريالور
بر

محمد
الطرانني.العزيعبوسبن

مناأخذاللا"وتلكمراةمحتالجاييالدارميسجدألوالححةالحافظالاماممر

عمروأبوعهحتالترحال،وأكنر@)سحاق،ويحى،اللبني،رابنأححدعندان

الفضلأبرقالكير،وخلقالطرانفيعدوسبنوأحمدالرري،برمفبنومحد@لحيري،

الرحالعنمزالاتلهنفصتلمررأىولاسحيدبنعنمادنلرأياماالقراب.يحفرب

تنكرةمأ.280)مةتوفيعلى@لجهية،الردفيوتصايخ@كرمدرلهمينلنليحى
2/6)الحفاط 21-622)

اللهعد
محمدبنعالحس

في=صدوقالليث،كاتبالمصربم@صالحأبرالحهىملمبن



@لجزء@الول-

حبيببنضمرةأنحدثهصالحابن
حدثه

عمروبنالرحمنعبدعن

قال:ساريةبنعرباضعنالسلمي

هذهإنفقلنا:الأعينمنهاذرفتبليغةموعظةروكاللهرسولوعظناإ

مودع،موعظة
9قال:إلينا؟تعهدفما

كنهارهاليلهاالبيفاءعلىلقدتركتكم

هالك،الاعنهايقلغفلا
فعليكمكنيرااخلافافسبرىبعديمنكمبعشومن

وعليكمبعدي،الراشدينالمهدبينالخلفاءوسنةسنتيمنعرنتمبما

بالنواجذ"عليهاعضواحبثياعداوإنبالطاعة،

أسدوكان
يرويوداعةبن

كالجملالمر@ننف@د@الحديث:هذا

علىالخبرهذافيبم@المصطفىحثفقدانقاد،قيدحيثماالانف

لستهالتاركاللهأوعدثمبعده،الخلفاءالصحابةوسنةسنتهعندالنزول

منه./اللهأعاذنابالكفرذلكوقرن

محمدأنبأ
بنالفضلئناقال:عيسىبنالحسنبنالمؤملبن

(5)

نتالنلط
عملضبهركانتكابص@ي

ننربقدتختمأ/222)تتالعفرة،س

)ايعأكا.الحفاظتنكرةوانطركأ،)ك@32

لهصدرقالأ@ل@،ناصيالحمي،عروأبوالمحفرميصشزاح@الحلقمحديراش

مامأ/58)مةمكلا@حة،صنأوهام،
2/2)نقربب" 59).

نقف@لححصي،كةالرالزاي-الزلبديصهبابن
اهأ@ع.30)سةم@الرابحة،مى

4/4)التهلب@نيصك@(،4يا/ققرب 59).

رألماطأجزا.ريخهعمرو@لليلنالرحمىعبدعلىارهمدلأنصيفلامادا@ناالحديث

عر@ساونرلهمال@،@الاترلهبل@ابما@علىنركتكم@لفدترله.ثلعرسة
1

رلاتي3

احمداخرحهالحديت@@3الحديت.منارواياتمنصقلماتقرى@ل@ن
لي

/4)@لصد

1 (96/1)الشدوكيروالحاعلصصالحسمحارلةسمهديلنعد@لرحمئحدثا(26

@لنضمرةبل@لهلأ@ت7)صالربحة@يرالريلصأحمدبلىساثه،
يه

أنفهاضكىالبرلألصالصحاحمخارفيتال
ونننحب،فهوتبنلألفصرالبرةمن

@لنيللوجعونلك@شاخصخرةعلىأنغيخد@فتاد@ن@نثنفاكالجل@لرش@الحليت.

شقاثهفلرلفهوبه

2/6)الحفاظتنكرةفيفكرهالنحياديخربحد@حتترجمةعلىلهأتف@ 27)
لي

الرواةعلاد

رنى=الامام(23/16)اليرفيالنحيقالوجلت@نمالر@ي،@لمصللنمحمدعى



بلى@لصحمحللمدخل

قالوا:بكيروابنيونلىبنوأحمدصالحابوئاالشعرانيمحمد

أنحدئهأنهعروةعنشهابابنعنسعد(ابن)يعنيالليثثنا

الذعبد
منرجلأأنحدثهالزبيربن

خالأنصارا
جمئالذرسولعندالزبيرصم

شراجفي
(7)

سرحالأنصاري:فقالالنخل،بهايسقونالتيالحرة
الماء

يمر

إلىارسلثمزبيريااسق@افقال:كحيدهالذرسولعندفاختصمواعليهم،فأبى

عمتكابنكانأنذرهالذرسوليافقال:لأنصاريافغضب"جارك

يرجعحتىالماءاحب@ثماسقزلير@اياقال:ثمفيالذرسولوجهفتلون

اللغاء،أحدالابرري@اصرصلنيربنالحسلنالمؤملمحمدشبكرأ@ريمبور-

@لنرجمةالحاكم،رحالوالطروسحة،الفضللنوالحبىالحرالي،محمدبنالفصلسع

(1552).

محمدبنالفضلمحدألوالحوالالاممالحافظمر(1)
بنميمانسع@لهقي،الميصلن

اللهوعدحر@،
المزملبنرمحمدلأحرم،اوابنالرتي،راسخريمة،ابنرعهعالح،لن

حاابيالنتالوحلق،
تالواقي،ننعالصدوقالأحرم:ابىوتاليخصتكلمرا3

2/6)@لناطتلكرةمأ،212)عةتلححة،يهيطعنلمنتةالحاكم. الاعتالمبزاد7(،2

اللهعدبن("(2)
حانظنقةالبرلوعي،الييالكوفيبوصبن

شةماتالحاشرفبهكلمن

لهأ../1)الحفاظونذكرةقهنب،ارتهفتؤب،ع.م@/227@

(3)
اللهعدلنبحى

نقةجدص@ل@يخصوتد@لمصري،3مرلاالمخروميب@ربن
اللبت،لي

ساعهننونكلمرا
مالك،من

2/3)تؤبه@231)تماتالمفرفبمومن 5،)1

)ك@062(.الكاسف

سحدلنالبترر
مننهور،@مام،@يصنت،نقةالصري،الح@رتألرالمهيالرحمشعدبن

.(13له2)تتريب2اهأ75)سنةتالابحقي

اللهعدبنسلممحمدس(5)
بن

اللهعد
المقهبكرأبروبخةالقرني،الرمريشهاببن

نقريبامأ@ع.25)سةتالرابحفالطبنةر@وسمنومواتقانهدجلاقهعلىتفقالحالحلى

يلا(
افانبتىمنثهور،ففبنقفالمدعي،الذعبداسالفرشيالأسدىالحهامبنالريرش
(2/19)قتربمأ.9لاسةت

الماءمشلالرحة(7)
كربفيالهايةحمعهاوالراجيانجىوالرحبلى@لهلالحرةمن

2/4)الأنرلابن@لحلبت 56).

هكنا)ها
الأصللي



-

@لجزء@الول

فيهما:يعنينزلت.الآيةهذهأنلأحسبانيواللهفقالقال:الجدر(إلى

الاية،ملأأالا..@طنهز،فياشجريحكوكحتئيؤموتلافلاوريكأ

عنهبالإبلاغعطالفهرسولأمرثم
منجماعةعنهيرويهاكئيرةأخبارفي

فليبلغأفلا"ةيقول-@تعدد،فواتوخطبمختلفةمواقففيالصحابة
الغانطمنكمالثاهد

محمدالحسنأبوأخبرني
ثاالعدلبكربنعليبنالحسينبن

الفضلبنالحسين
(3

محمدئنا
مصعببن

حسانعنلأوزاعىاثنا

اللهعبدعنالسلوليوهوكبثةأبيعنعطيةابن
قالقال:عمروبن

حرمجاالعأ.ولاإيراكيلبنيعنوحدثواايةولوعنيبلغوا9ع@:الذرسول

2لاحديت@ار،ا،سكرب@-6الماتاتكب-42البحاري(1) نرببب-7و5(،3

12)حليثعلى،ا، كا@-53)2632(،حلبتالكعبنبل@الأعلىسر@بد-8ر6(،3

ربيه.72(حليتايى،بالحكمعلي@لحكملاسلالصلحالامامأشلىبنابابا-2الصلح،

للال@أا-2اقفشر،كاب-65بلؤااشطالألصارمنرجلأخاصمانهيحدثالربيركادا

5حلبتطمهر،،نحربائك@حكحتئينبر@لا@رنك 8 كاب-43ومسلم@5

-31لأفمة،اك@-18ثاودوأبو2(،1لهحديت@،اتباعهوجوببب-36@لففانل،

فيجاءماب-26الأحكام،كبر-13والرمنى7(،33،للأح@يثالقضاء،أ@واب

منأسفلمماأحديكرنجلين
الرخصةباب(8/902)والنسفي)3631(،حديتكر،ا

ماحهوابنيى،ا،للحاكم
لي

منعلىوالعيط@اللهرسولحديتنحظبمبب-2المقدصة

1/1)الحشدفيرأحد)51(،حديثعرفه م@يا/5(،6

جمةشعلىلهأتف@(2)

ترجمةعلىلهأتصلم(3)

والرماثي،الديرتي،يحفربرعهمريم،أليبنبكررأبيالأ@رايرعنالنرقفيهر)كأ

الكانفمأ208)سنةماتصعف،يخهأمامةأبيبنرالحارت

سجبلثقةالفقه،عروأبرالأ@زاعيعمروأيلنعروبنالرحنجدالجيلالاممهر(5)

1/4)نقربع.اهأ/57)سنةماتالابحف 93)

ينالفرلمدت@لرابحقيمنعابدفقيمانقةمنفي،الدبكرابر3مولاالمحعبيعطةسحانللأ(

(165/1)تقريبعومانة/

نقةالنمي(7)
نفريبالانبقطس

حليش@@هراتلبيعنذكرمابب-50لا.،ا،كب-60الخاري،أخرجهالحديت)مه



@،/2ال

-

بلى@لصحيح@لمدخل

السامعفياللهرسولحثثم
وندبسمعه،كماسمعهماأداءعلىمنه

ممنتعالىالذجعلناللأصحاب،بالدعاءذلكإلى
منالدعوةلحفته

ب@.المصطفى

ئناالوليدبنبقيةئنا)1(،الفرجبنأحمدعتبةأبوثناالعباسأبوثنا

عمرعنشعبة
(@)

عنالخطاب،بنعمربنعاصمبنسليمانبن

الرحمنعبد
()

ثابتبنزيدعنأبيهعنعفان،بنعثمانبنأبانبن

سمعامرأاللهنضر"في:الذرسولقالقال:
يبلغهحتىفحفظهحديثامنا

فذكره./(7)فقيه@غيرفقهحاملفربسمعهكماعنا

هذهقيدالأخباررواةفيالكذابينمنأمتهفييكونبمامج@لعلمهثم

سمع.فيمايزدلملمنالدعوةجعلبأنالكلمة

2/5)رأحمدلمكه(حديث@اللهرسولعنالجحب-46والمار@ي)1643(،= ا-9

2 @ه.لأوزاعياطربقمنكلهم(21(-02

3،وعرحيرب@ومحمدالرلدبنلجةعنروىلالححاري،المحررتالحمصي@لكدي(1)
كتا

1/3)ثنقتا@لخكنيب)2/76(،واقحديلالجرحالصدفمحلكدناومحلهعه لهأ6

الكححكيصاندابن(2)
"

بر

يحبد
امأ/97)تماتلنامفسنالضحما-سالتلي@يخرصلوق

@لحديتسالمزمنبرالهير"الامامهر(3)

نفةلا(
.(2/57)نقرب@الا@سة/من

عالدمفلنفة(5)
1/7)نتربب.4@لا@مة/من لهأ1

ا،عمادلنكمادلنأبانمرللا(
صدنيسحبدأبرموي

نقف
من

.3بخامأ/05)سةمات@لالة،

.(31/1)يصنض

03)حلبتالملم،ترببا-الحلم،.كابا-9ثاودأبوأحرجهالحلبت(7) والنرمنى6(،6

بحلهوأخرج6(،2للأهحلبتالمع،تبليغعلىالتفيحا.ماب@-7الحلم،كاب-42

اللهعدحديث
فيماجهرابنصجح،حىحديثوتال2(،ملأ7)رتمبفاهسحودبن

ريدعنأيهعنميرةلنعادلنيحى@ل@ل@شاثه(230)حلبتعلئابلعمنباب-18القدصة

ذكرما.ا@ةفوبيه@هناتابن



@لجزء@لول

أحمدبكرأبوحدثنا
محمدبن

الحدادبكيرثناالبغداديسهلبن
(2)

محمدأنابمكة،
ئناعاصمبنالجبارعبدئناشيبةأبيبنعثمانبن

وشجبنعقبةعنعبلةأبيبنإبراهيمعنالرحمنعبدبنهلال

اللهنضر"ع@:الذرسولقالقال:مالكابنأن@عن
لمئمقوليسمعمن

يغللاثلاثيخه،يزد
)مه

العمل)خلاصمسلم:قلبأوامرئقلبعليهن

منتحيطدعونهمنف@لمسلمين،اعةجماولزوملأمر،اولاةصحةومنالله،

ستامعهروى@لكحيمسلمايعنحلتوتال.(5/30)بغدادتارصخلي@لخطصدكر.ا(

/2)ثفقنريختهنيبفيوثكرهنحليلأ،ولاجرخابهينكرو@ازي،عد@لئهلنمحمد

تب@.رلاجرخاابفاينثربر@7(،5

أحمدلنمحمدلنب@ر(2
رحتمكةسكنبيهر،ولقهأحمداسه.@نيقالالح@ا"سهللن

في@ا
حة)ك@211(،ادلندتا@سع@لدارتطي،كهروىيخر@رحماعةعوص،بن

النوأحمدأبا@سعالكرلي،البيجحنرأبو@لكوفةمحدثالارعالمحدثالحافظمر(3

3،ريخرر@لقممبكر،أباوعببرص،
صف

@لساك،لنعروأبوعهروىرجمع،

رعر-حراضاسبوتكلمحزرة،لحصاوننه3،ويخر@لبرانيوسيمانالفحي،لكروالو

2/6)الحفاظتذكرةمأ.297)مةت كلا()االرجمة1(،6

الذعدعنروىطال@،أبولهأ
بنرمحمدأعن،بنومرمىعر،بن

لساعلدالحراليلمة@

@لجرحعي@@لثهتا@جحئاكانبمحاق،بنوموسىزرعضأبوتروىربفضعثىابن

.@336)واتممبل

عادتروىالحلبت،نكرالميلي.قالر،@لنكدابنعن@لحفيعد@لرحنلنملاله(

عنولهنابمر،نحنةالحقليلهعلقنمالمهبي،
علىلانحالضحفوعرهميمولةأيبنعطا.

(202@ل@اللكاكأ،5لا/ان@ليشفيزك،احا@ينه

(3)الانقربباهأ52)شةمات@لخمفنقشنابا@ماعل،يكنىالامي،يقظانابن(6

عقة(7
نقة@لم،نرللصريالأزثي،جم-وتحرهالمهملةحت@يدوئمجلن

من
ماتالات

ي@2(2)نؤبلخ.النبنتبل

@لا.يغللامأ
@

@يا.ح@قحودنلشء،كلننالجالةالأغلال.منمر
@

مووالحلمن

الرغرلشحبالتنيشميلصرريالحق،سين@لهحتديدخلهلاأيو@لخا.،@لحق@

طهر@اتسكفمىبها@لقلر@،تصلحالنلصالخلالمنهأنو@لمشالر،فياللخول

)ك@183(الأنيرلالن@لنهايةوالر،رالدضلالخيانةمنقبه



للى@ص@حئى@لمدخل

اور
عمم

"

إنبحدثماعملمنأجرإعطانهعلىالصادقالمحدثطندبثم

بذلك.ردلوااالحديثصح

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرني
(2)

أناأصولهمنعليهقرأتهفيما

محمدجعفرأبو
بن

ربهعبدبنالملكعبدثناالسراجماهانبنأحمد
(")

الطائي
()

عطاءثنا
عنالمسيب،سعيدبنعنسعيد،بنيحيىعنزيد،بن

أحمدلاماماأحرجه(1)
دي

منمخصرا(236)حديتالمقدصففيماحهرابن)ك@522(،@لمد

عنرفاعةبرمحادط@ق
الأعبهنيالمدينيعررألومرفوغا،ألىعىبختبنالرهابعد

/1)الم،يانجامعالر@يعدوابن7(،الالرللحجةمنأحاثبتفيجعالنىحرنهفي

ابنفاحرجهجبرحديتأ@ا.@@@اللو@وأبيمطحمجرسحلبتمنشاسانولهلمأ،2

ليوأحمد3(،2ياحديتالمفدصفننوالدارمي0(،3للاهحديتالناسك،فيماحه

صحدطريقمنكلهمول،2-80لا/الشد
عنالزمريعنبمحكصن

محمد
مطعمبنحبربى

معبأبص
المقدصةفيالحارميفاحرجهاللوداءأليحديثراماالألما@ظ@حضفياخحف

3ر
نكرالجاريقاليخه:النبيتالالباير،زيدلنالرحنعدإشا"ونن3(،2للا

2/6)اليرادابضا،الخلىيعن@قليحى،يرسالكارةويلالحدفص م@.1

اتالفقيمااليابرريبكرأبومو(2)
جمعةت@روىالحديثسمعلالصعي،الصروف@عي

وكبوالمفات،سا.ا،كا@مهاعلومعلةفيكيرةنحايفولهعابئا،لتئابمائاوكان

لرل@،تنريلابنالزاهرةالجهمسأ42)تترنيالأربحفالخلفا.ر@صانلبالقلو،الإسان

(3/3 و@لصنات،الأسما.كالبهيدكرولم9(،/3)للبكيالبهرىالامميةطفات0(،1

لفلو.دالايمانوا

(3)
1/2)بغدادتريع@ي محمد6(،6

أحمدبن
يسابرريالراجححفرأبرألادبنلاودبن

اللهوعدالرركفي،جحفررمحمدسمين،لنربحىالجحدسعليممعالأصل،
عمربن

محمدكهحدث@لقحا@@ريمط
ادفبىسهلوأبوالماكبنعمرووأبراللعري،محلدبن

أعلم.واللهأبان،عنمصحفةماهادكلمةنلملمفيفرأحاثينه@لقطاد،
الأ

نصحي@.رمولكللودماالأص.لي

الملكعد@)
حلفعنالطافي،رلهعدبن

سلمبن@لرليدعنولهالحديث،منكرويخرهخيفةبن
موموع،حر

2/6)دليزاا 58).

حانالنثكرهالسالقاللحيكلامبحد(4/66)اللادفيالحافطوتال
لي

والظامرالنفات
يربالنييخرأنه

وكهكضعنيررييخهتالحاراسنل@ملمبنالرلدلكنا(عه

ثمال@
الملكعدالحا@طوذكره

بن
الملكعدترحمةننرلهعد

اللانفيالطانيدزب@



@لجزء@الول=

"قال:جميمالنبيأنالخطاببنعمر
أجرأعطيبهفعملبحديثحدثمن

العقاب.أشدالعلمكاتموالسلامالصلاةعليهأوعدثم

محمدالعباسأبوحدثنا
محمدثنايعقوب،بن

اللهعبدبن
بن

الذعبدأخبرنيوهبابنأنباالحكمعبد
عياشبن

(@"

أبيهعن

اللهعبدعنالحبليالرحمنعبدأبيعن
أنالعاصبنعمروبن

"قال:عطالذرسول
نارأمنبلجامالذألجمهعلماكتممن

العالميتقنهماهوكتمانهيجوزلاالذيالعلمهذاان@بينوقد

أحمدبكرأبو
حربابنئناالموصليسليمانبن

الملكعبدبفاثهنيلأنجداوا؟الحليتهنا(1)
بر

الحلبت.منكرالطافيرلهعد

نفةالفقبالمصريأعناس(2)
من

(78/21)نفربسمأ/2لعلأمةتعرفالحاسة

الذعد(3)
منعابدحافطنقةالفيعاالمصريمحمدألو3مولاالترشيململنومببن

1/4)تتربعامه/97)تمتالاسحض 6

اللهعدمو.@دنصجفومر@لمهملة-حبالنعاسرةملا،في)ى
نحتحبتاقمئعان@لن

سةالرامدتديململهأخرحيغلطقصدص@لمصري،حفصالوالمجة-والبن

5/5)افهنيب@نيىننترجمترالظرتقريب،ق.مامأ/70) كا1

النناق@وصكرنلكر@لقاتالقاي-الش@يهماومهلةصبمرحديعب@لنعفىمو(5)

نفة@لمصري،
رماس/33صةت@لاثصة،من

3يا/تنرب@ لأ9

نقةة-رالموحدالهلةالحرالمحالرييزيدبنعد@لهللا(
من

اط/..)تتالالة،

ملخ
.(462/1)نترل@@

1/1)السن@وكني3@لحاأخرجه(7) حليثمنصحيحمنا@هادوفاد:الامادبهنا2(،0

حانوا@نعلضلهولىبخجق@شرطعلى@لمصري@ن
تفريب@يالاحانانطرصجحمالي

1/1)جانابنصجح الألفيتحفبقرالريب،الربصجحوالظر)69(،حديت9(،6
شامدسولهه(،)صالحلميادجامعالر@يعدابنوأ@روو)711(،حديت2(،1/5)

يافي.مربرةايحلبت
1لا/لغلادت@لخفيولكئالموصلي،مبمادبنأحمدبكرأبراسهلنترجمةأحدلملعأ 7،)8

1لا/للسميالألبك احمدبكرأبو3(،2/90)لأئبرالابنو@للاب2(،7
صيمادس-بن



بلى@لصحيح-@لممخل

الموصلي
(1

بنعليئنازافانبنعمارةثنانميربنالذعبدئنا

عنالحكم
"ع@:الفهرسولتالقال:@نههريرةأبيعنعطاء

من

نارإمنبلجامألجمفكتمهيعلمهعلمعنشل

رويوقد
فيجمعهلاحفظه@)تقانه:علمهأنعلىدلمامجطعنه

والحبابديقلصناا

قالالحاداني،أير@
عهروىالطفي،حربلنعليعنبر@يبندا"مكنالبابدي

شيئموساأنظنيعلىوسغلبلأش،افيوكذلكضالانلنعليرألوالله،عدألوالحا@

أعلمواللهما،عهروىاللى3الحا
/2)اققربمىاقيى./جايزوتدم@2)ماتتالماشرة،صغارسفاضلقصدص

2/5)الحماطتدكرةرا@ظرك@(، صالرراةفي7(،6/5)الخنيب@لبب5(،6
اللهعد

س

دي،نامأبواله@دافي
الة،أملمنحديثصا@ثقة

تتالامحفبمرمن

(457/1)نفربخاصا/99)

الخطا،يخرقصدصي،ى@ب@سلمةألولصدلايا
مى

بخبحة/الا
لأ2/9)تفربق.دت

ححة،بلاالأرسصحفهثفةالضري،الحكمأبر
س

تقريبدامأخ30)شةت@لحمف

منوالتيم،لارسالاكنبرلكهلاضل،نتة،المكي،ربلحأيابنلم
أنتالحا@ولكىافافة،

كمابماعهمرحجتمريرةأيعنالحليتلهناساعه
بذنطرذلكفيوعنىال@ستلوكير

عنررا.حادواسماحهوابنوالرصنيثاردايمنكل
شا.عطاء

حديتالحلم،مغكرايةب@-9الحلم،كبا-9كاودالرأخرحهصجحالحلبت

حا.ماباب-3الحلم،كاب-42واقرمنى6(،3هله
(2ىلاحديتالحلم،كماننن

حديتفكمه،علمعنشلمنبب-24@اجهوابنلصالحكمبنعليطربقكلاساص

ط"بلفط.(261)
برمبهأتيإلايخبه@هعلمايحفطرجلص

ش@نار،،منبلجامطجئا@لقات

يصعطاء@ل@طرقص(4)صالحلميكلجامعليالرعدواسبصزافانلنعمارةطريق
ومن

تال)322(،حديثالحلم،كبليالمصايحصثكاةصاحبوذكرهبص@لحكمسعليطه@

ليرلب@بالانقطعأعلوتدصجحعليه:امحلفاالألانيالنجع
تحيقافيعهأجاوتدما

عطا.عنأخرىطرقنحثةيخممنالطبرافيوأخرجهللطرالي،الصيرالمعحمعلى
ربلحأبيبى

امدوله:مربرة،أيعن
الذعدحلبتمن

النحيصرالحقهوصححهالحا@عدعروبن
ح@.وصحه

الحا.الج@
جمع

@@لحا.دضمح@

محرب.ف@رعيوموالحاية



@لجزء@الول-

بنبكرأحمدابوأخبرني
محمد

الصيرفيحمدانبن
"

بمرو،ا"/
حدئنا

أحمد
لدخائنالمرئديابئربن

نيلصيدلاارةعماثناخداشبن
عليثنا

عنالحكم،ابن
عطاء،

ما"قال:ب@النبيعنز@ههريرةأبيعن
رجلمن

نارإمنبلجامملجماالقيامةجاءبومالافكتمهعنهفسئلعلماحفظ
(@

رويوقد
كتمانهعلىأوعد@الذيالعلمهذاأنعلىيدلماص@عنه

أنعليهمحظورالمحدثأنالعلمأهلخويةيتوهمهكمالابهينتفععلمهو

منفيهيعلومايعزأووقت،دونوقتفيالتحديثعنيمتنع
لاسانيد.ا

بنجعفرأخبرنا
الحضرميالذعبدبنمحمدئنامحمد"(،

عنمصعببنسوارثناالصينيإسحاقابنإبراهيمئنا

1)

2)

4)

7)

8)

صحلتمو
3/5)الحماطتنكرةسأ45)تتوفيمرو، مأ7

اتألو@كروعهبن،و@حيخارحةبنوافي@لجحدلنعليسع@لرندى،علياسر
@عي

سةتافقات،أحدالرندىعليأبوالناسيااسرقالخراس،النعيهأنىررن،ر@

2للا .(1661)الترجمة4(،5لا/بمادتلىلحمأ،8

2شةمتالحاسرفمنيخطئصووقالصري،مولاممالمهليابخمابو 2 ص/4
مبح

كد

1/1)نقربس 1/2)الكات2(،2 حاأيورتالعلي،صمنهويه(67
تر@يصدوق،3

أليبنبكرابوحدتا(261)حديتلهكتمسعلمصشلمنب-24القدصةماجصالن

ل@زافانبنةعمكلنناعمر،لنأسودتانيبة،

بنالقصصحثالمممل،ألو@لعضل
الذعدبنومحمدالدلال،محمد

ميحادلن

ركاد@لجتيبمانعد@لذسلنمحمدبكروأبر@زتربلنالحنأبوكهحلثا@لحضرمي،

7/2)بغدادتارلخسأ،4للاتتنقف 26).

الذعدمحمدسجمفرأبو@لكيرالحافط
ألارأىمطيى،الكرلي،الحصرميسيمانلن

لحيم،

وسمع
أحمد

3،رنجرالحمفي@لحىيوص،بر
الفمموألوالجادبكرألوتحت

حل،نقةفقالالدارقطيعهسنلوعره،التصفالامماعلي،بكروأبرالطبراي،

2/2)@لحفاطتنكرةهأ،297)شةت ملأ(.2)لنرحمةا6(،6

أص،لنرمالكالرلغ،لنبىعنروى@نخانجة-،واب.جالصاد@لمهملةوالصيني@لكرني

معا،/2)واقحلبلالجرحومطن،نجضأ@@نعنمانبنومحمدبسحاتلن@رصرت

نروك.رتطش.لماانالوتال:)13(،لرحمةا8(،1/1)دليزاا)302(،لترجمة@

اللهعدأبوالكوفيالهمداني
تالواحدرنجرالجهمأبررتوحماعفالحوفيعطبةعن

ليلىيحى.
تالحلبت،نرركوعبرهالافيونالالحلبت،منكر@بخاري:وفالعا



@لى@لصحيح-ي@مدخل-

إسحاقأبي
"

الذرسولقالقال:الذعبدعنالأحوصأبيعن

-@:9
نارإمنبلجامملجماالقيامةيومجاءبهينتفععلماكتممن

وضعيقصدونالذينالكذابينمنبحدهيكونمابئعلمثم
لأحاديثا

برحمته.منهاالذأعاذناالنار،عليهالكاذبموعدأنب@فأعلمهمعليه،

محمدالذعبدأبوثنا
محمدئناالثيبانييعقوببن

نصربن

عوانةأبوئناحساببنعبيدبنمحمدثناالمروزيالذعبدأبو

سةت=
2/2)الاحنالبرانر@انفوسبنلصع .(36ايلاالنرجمة6(،4

عمرمو(1)

2

بى

7عد
عالدنفةالعي،الذ

من
عام@/2لاشةمتباحر@اخلطفة،ان

ونقوه،وخلق،بمحاقأبروكهموس،رأيمعو"النعنالخمي،مالكعرفمر(2)

2/3)الكاشف 57).

ية.التوالحللالمجروحينصوالصربليجاطالأصل.في(3)

كابليجاناب@أ@رثهالابقة.طرتهمنصجحولكهالاما"بهلاصيفالحلبتلل@

لنرا)ك@79(،@لمحررجن
ديلحوزيا

لحدهوماق)591(،حديتمعأ،/1)لتايةالحللا

ليأحاثيت
البر@يعدابنوأ@ردسوارليالابقالحلماهكحمنفلنمصيففكلهامفاه

بهسرارطريقمنكلاهما(77للأ/الارلخ@يوالخطبه(،)صالحلمبانجامع

الذعدألرمر(")
صفبلد@ا،ليالحديتأملصدوكانالحاع.تالالكبير،الحافطالأخرمبر

ثلأمه،/3)الحفاطتنكرةسأ47)شةتالكير،والتالصح@جنعلىمشحرخا

.(836)@لرجمة

الذعبدأبرمرللا(
ين،اخروخلقراسلصبنلصحاقديحى،بنيصسمعالامام،الاملامسبغ

حامدوأبوالراح،العاسأبووعه
اللهعدوابرالرتي،بن

بن
مر@مامالحاع:ناللأحرما

"
مل

@حديت@
مدات،بلاعصرهلي

تر@ي
2/6)الحفاطتنكرةمأ؟2لكاسة الرحمة2(،5

محمد(7)
وتال.لم،وعهد؟قبنوحمادعوانتيأيصالبمريالنريحببنعدلن

الحافطونالللحررجي،الخلامةهأل@32سةتحجة،
نقةا(.ول/2)اققربفي

من

شرةلحاا

لنالوصاحل@
الذعد

نتنقةببهتشهررالراصطي،ي
عالابحف/من

شةمات

(2/331)تفريبط175)



@لجزء@الود-

حصينأبيعن
(1

الذرسولقالقال:هريرةأبيعنصالحأبيعن

مقعدهنليتبوأمتعمذاعليكذبمنع@:ا
النار،من

ذلكفيعنىشددوقد
أوالكذبتحمدالنار،فيعليهالكاذبأنوبين

لم

بنعليبنالحسينثناالأموي،يوسفبنالأصمالعباسأبو

محمدثناعفان،
الذعبيدعنعبيد،بن

سالمبنبكرأبيعنعمربن

لهيبنىعلييكذبالذيإن@اقال:كحتالذرسولأنجدهعنأبيهعن

النارإفيبيت

غيرفعلإذافإنه"أقللمماعليقال@امنبقوله:مثدفازاديث@وقد

عحت.المصطفىمنالوعيدهذااستوجبللكذبمعتمد

داودبنسليمانحدئناالعزيزعبد/بنأحمدبكرأبوأنبا

3)

نتنفةالهلة-حممححصبنألوالكولي،الأسيعا@بنكان
من@رلما@لى،سني

2/1)نقرب@ع.لحةالرا

مىنبتنقةمدنيالربات،المادفكواد
(23)ايهتفرب@عافافة

يالبحكل
1(،01)حليت@اليعلىكنبمنبنمب-38الملم،كا@-3

ومي
38-

0الأدب،كاب ديوملم)7916(،حديثالأياسباساءسيصبابا-9
المقدصف

عن)3(،حديت
2/4)وأحمدبم@حابعدسلنمحمد 1،04 1،34 6،95 19)

1/5)تقربع،@لخامة/منثتثقةالامام،الحمريهو 37)

عر،ب@عد@لئهلنمالمبنلكرابر
نفة

(396/2)تفربمحالخمة/مى

اللهجدلنما@مو
الحة،الفقها.احدعرلن

1/2)ننربع.افالة/مى 80)

1)ك@22،أحمدأخرجه 0،31 اللهعدبىللشا@.(44
صهعمرس

كبألهيطنأويحلمماروايةعلىأونعمد@لكب،علىمرا@د@لوعد@ف@لظر،منافي

ت@بخفي
4/2)لملاد 56-257):

بنأحمدا-
بنالعزيزعد

بسحتىمحمدسعن@ارحلتبنلادسك@ببكر@لمىألرحماد

صاينبرحفصوأبولكر@نفعي،أبرعهورد@ري،اللصمحمدبنوعاسالصاعا@،

ينالحنصعالحيريي،بكرأبرحمهوربىععبريحىبنعد@ل@زيزوأحمدسس@

شها@لنالحنعليألوأحرليالخطبقالنقضركانبلبنالن@لحنلنومحمد@لط@،

الصجريي-صحبنيحىالعريرسعداحدسبكرأبرحدئاعا،@لحكريالحنابن

أ@/3ال



@لى@لصحمع-@لمدخل

بنعامرعنأبيه،3(،عنالزنادأبيابنئناالهاشمي
عنسعد

"قال:@النبيعن@ة،عفانبنعئان
فليتبوأأقللمماعليقالمن

مقعده
النارإمن

الإئمفيالناسبينفيماككذبلي@عليهالكذبآن@بئنثم

بة.لعقووا

بنعليالحسنأبوحدثني
أيوببنمحمدثناالعدلحصئماذ

"7

بيانبنالحسينبنوعليالخليلبنوزياد
(9

اللهعبيدأنبأ
بن

بنمحمد

(8)

لبن-صبيم
وننمانة،سعبمادتالنجاعي@لبحيالطببن@لحنعليأبرحدنا

الاشادمنافيالحاكمضيئيكودأديمكىوكحعحا

عح@لحانرة/منللحلاتبصلحأحم@نالجبل،نفة
نقريب.@

4جمد 9نبر7
حتامأ/7لاسةماتلابمففقياسنوكادلحدادقدملماحمطه

م
تفريب@

1/4)تقريبلع.@لخامة.منفيهئقةكوان،بن4(اللهعد)مرلم 13)

(1/387)تنربعلنافة./سننقةالمدغي،الزمريوتاصايابن

منه-95(،)الهالموضوتمقلصةنيالجرزيابىا@رله
بهالر@ادايابنبلىطرقعلة

رواه@الهنجهدولكىصحص،@فا"ونيل@اللهرعولعلى@لكبتحر3علىصخخاب

برالخاريالامم
)901(،حليت@اليعلىكنبسإنمب-28الحلم،كاب-3

سلمةحديتمنالحديت،"بقل...سنللمظ.
بن

يم@@لبخكلنلاناتمنومرلأكوعا

@لحاكمسيوحنيترجتنقلصتبهربمم

صحمداللهعدالوالمصنفالسرالنقةالمحثالحاظمو
ضريىبنيجىلنأيوبلن

13/4)البرالقر@ن،نضانلكابصبالرازي@لجلي م@1(،)ولوالقميلالحرح9(،4

2/2)بالويخد@لوافيثلأ(،32)@لحماظتلكر" 1لهالحاكمرجال4(،3 27).

1/4)الأيبفيالمفيتال بهاوحثبنلادتلمالنريالخيلاثبنزسهلوأبو5(،6

سيدلنرمارونللى،بنايماسدمرمد،سومح@الحرامي،المنوسإوايمصت

الممدعدعهروىيلي،ا،
وفكر.الافعي،الذعدلنبكر@حمدرأبوالطشي،عليبن

تنر(@ا@ظر@ا"لهباسلاففال.الدارتطنن

5(،11/37)@حلادت@سحبالاتح@ي،المعروفالمقرئالحنابريانسالحسبنعلي

ابنوالصرا@تصجصأنهنجبوالحشنبنعلىنجهميذكرولم4(،2/5)@لحاعرحال

(1547)المقنىواكطرالحى،



اطول@لجزء

حدالواوعبدعانة
صدقةأنبازياد"بن

بنربعحدننيالمئنىبن

انهنفيلبنعمروبنزيدبنسعيدعنالحارث
إن@ايقول:النبي-سي@سمع

أحد،علىككذبلي@عليكذبا
مقعدهفلبنبوأقعمداعليكذبمن

من

الخليل.بنزيادحديثهذاالنار@ا

بنعليحدئنيعليه:للكاذبص@الذرسولمنثانوعيدذكر

ثناحمشاذ،
موسىبنلر

ثناالسيلحينيزكرياأبوثنا
بنيحيى

عنعثمانبنحرامعنأيوب
ا

الذعبدبنجابرأبيهماعنبر،جابني

لأنهطلحةنجتعاتةبل@لةر@ل@تياولله@سقالالتبمي،ا@@
ميرجوا@نفة@رشها،س

دتالحشرة/بهلىمنينت،ولملالقدو
(53)ايهنفرببس،

(2)

البل!
نقفالصري،3مرلا

لي
حلنه

نفربع.الامة/منمفال،رحلهالأعمىعن

نقةالخعي،الحارتلنرباحابن(3)
منالخمي،اففربربر

/1)تقربقدسالا@مة

3 1لا/الهديصتهديب6(،6 74)@

نمهالكودي،النىألرالحعيلث@
1/2)تفربقدسالاية/ص /3)القنبصتهلب@4(،،

اللهعدحلتاشابر،لنعربل@ب@سا"كلأ(/1)الحرري،لالنا@وعرعات(5)
س

صحد

لنالذعدعنالخراسالي،
ضامدرلهب@محد

فيوموالميرفحلبتمى
ل@/أحدمد

2 4 @،1291@حلبتاليت،الاحقكلىمنيكرهمال@-3الجانر،ي+-الحكلرثي@،5

يروملم
دهالميرةصالأسىريمةدنعليطريقصكلهم)ى،حليتالمقلمتا

حيمة،لنوهوتصبم،أيمنالكيرسمعالبنلاث@،الأسديعليألرالنتالمحلتموللا(

3،ونجررالحبلىبصحذ@لبجني،سوبحى
نفةاللارنطيوتالبكرمصأحدكاد

(611/2)الحفاطنلكرةمأ،2يعهةدمتنجل،

ومراقخاية-حبالا.اليجنيالأصلدي(7)
وتلكرةاقهنيصتهنيصمنرالتصجعحطا،

رموالحفاطا
صلمفحمادسصحلتالشلجي،إسحاقسيحى@لرحال@لةالحافط

اللهعدومارردسأحمدعهروىوطقمم،المصريأير@برويحىيزبدلنرأبان

ير@تتربلحاظاونالثث@(،/1)لحفاظاتنكرةود،@رحلقموصبنوكرالحمال،

مالماشرة/كبكلسصلوق
4

احطا،رباصدئالحاس،أبوالمصريالغافشأيو@بنيجى)مه
صةتالابعضمن

لأ/343(.تقرلبع.امأ/الما

سحرامى،يعلأاد@المبزارفيللنحيالمحنيمتح،متروكتالعيلماري،ا،مولا@
ضمماشض



بلىللصحيح-@لممخل

عليكذبمنعلىاللهكضباشتد"يقول:الله-ظرسولسمعتةقال

."لبهاثماأتىأومتعمدا،

فيه:ع@منهثالثوعيدفكر

بنعليحدثني
بنإبراهيمئناالهيثمبنيزيدأنباشختوبه،بنمحمد

العزيزعبدأناالليثأبي
(3)

بن
عنمحمد،

محمد
عبدعنعجلان،بن

بنواثلةعنالنصريالقهعبدبنالواحدعبدعنبختبنالوهاب

منأوأقل،لمماقولنيمنالفرىأفرىمنإن"ةقالعيمالنبيعنلأسقع،ا

ترثالمماالمنامفيعبنبهأرى

ب@جابرابيعنالمدفي@ماريا،
مالكنالالذ،عد

كانحاد.ابنوقالثقة،لبىريحى.

حرام.عنالحديت@عيوانمبىالنوتالالمراسيل،لأسايد@@رلحعابفباقيعالنا@ي

رألوجابرلنومححدحايرسالرحمىعدكماد.لنلحرامتلتميدسبحىوقالحرام،

نصر@ا@عرةجحنهمإدضتلقالواحلاممتجق

لهالحا@اصدلالالبومن
حالههداوهو

برالجوزيابىأوردوقدعهغيةعبرهر@ي

لنومحدالفعيرالرير@لربدأيبل@طرقحدثاس(72-1/71)الموضرعدصفلصة
اللهعد

صعبلالن
ضحمهفيترأشصلاعليكدب@ضبلنفحالر@رلوغاعنكلهمحل@

@نار،س

الدتاق،خالدألوطهمادسايخملنيريد
اللهرعيدعلي،بىعاصم@سع

س
ابنمحمد

عهروىعاتتط
سيحى

لكد@(.سةتنفة،وكانوعرسا،الافعيلكروأبرصاعد

14/3)بنلادتارلح 49).

2لالةملتتررك،نحعي،ا،اللهعدعنغلاد@حلتاليت،أصيسببرايم يرادمأ.3

أحمقلكهوتالميى،النوثفه4(،1/5)الاعتال

يحطتئعرهفمنيحلتكانصدوق،المدفي،3مرلاالجهيمحدألراللرا@رثيمو

من
م@ا1/2)نتربومانةونحفنمعأرستسة@ات@عالامة

سفطتدالرمابكلمة
ولترعر@اقهني@كدي@@لىبالرجوعوكرفتالأصل،من

نقةالام،سكىصكيالمححمة-الخا.وسكورالا.
نفريبقدصالخامة/من

لي
هناالراحدوعدأحمددو@و@تهلب@،اقؤب،منوالموببالا.،@بصريصلا،

نقة
نقرد@@@عالخمة.من

0لا/@لمندفيالحليث عنكلهمارؤبة،لنوعمركمان،بنحريربل@@شاروا-701(،6

اوثكرهب،الصريحدعد@لوا
لن

التيثيثحاا،ضنننمم@،/1)@لموضوعتننلحرزيا

عناد،=بنحريزطربقرمنبخت،لناليم@عدطريقمنالكنبنحربمعلىعااحغ



@لجزء@الول

رابعوعدفكر
عنه:الروابةصحتإنيكلطعنه

محمدئناالمطوعيالقاسمبنسعيدعمروأبوأخبرنا
بنإسحاقبن

اللهعبد
(2)

محمدثنابالأهواز،الخطيب
بنسليمانئنازيدبنعليبن

الدشقيالرحمنعبد
(@

بنبهزعنالفزاريمعاويةبنمروانئنا

عليكذب)منع@:اللهرسولقالقال:جدهعنأبيه،عن/(6)حكيم

صرفمنهيقبللاأجمعين،والناسوالملانكةاللهلعنةفعلبهمتعمدا

"عدلولا

وضعهفيمحتسبأنهفيتوهمالكذاب،بهايغترواهيةأخباررويتوقد

حكفايزيللافيماع@الذرسولعلىالحديث
من

يوجبه.ولاأحكامه

بنجعفرحدثني
محمد

بنالقاسمسهلأبوحدثناهانئئبنصالحبن

خالد
الذعبدثناالمروزي،قطنبن

الموصلي،خداشأبيبنالصمدعبدبن

ثنا
محمدعنالمعافى،عنعمي،

بنالأحوصعنالخراسانيالفضلبن

9ع@:اللهرسولقالقال:ز@همةأماأبيعنمكحول،عنحكيم،
كذبمن

اد.@@بالصرياللهجدلنالراحدعدكليهماس=
لي

السد
صجح

سحلتالرك،بلادمنطرازنريلالردبرعمرأبرالحفاطأحد(1)
لنبحىلنمحد

مده

نننبجاء@لحا@تالوححاعة،الدارتطيركهوطفه،
)ك@الحما@تنكرةسأ62)شة

ت@بخ3(،1/03)أصهانأنجار6(،93
(11اا-9/01)لحاد

ترحمةعلىلهأقفلم(2)

13/2)اليرفيالنحيعهنالوجمفنمترحمفعلىلهأنف@(3) اففةالأمامالمحلتلأ.8

الحري،يزيدلنرخالد@لفحي،سمعالصانع،الحكيقطبنعليبنمحداللهعدألو

عمر@لحوضيبنوحفص

.(327/1)تقربدط./)ك@2لةماتالمانرت@نبخطنصدوقالهأ

2/2@تقريب@ع.انيحأسا.ل@ي@وكانحاف@نفةالذعدأبوفي(5) 3 9@

1/1)ننرب4،حتلاسة/سنصلوق(6) 09).

لنسلبمانبهناثهوليرندس،مروانتحلبىأجلمنصحبفالحليت(7)
رموالرحم@عد

من@لنواترلأنعرالة،يخهالحلبتتن@@3يحطئ،قصلص
بمماعلي،كنبلمنحليتلفط

أحدولماللص،وليى@نارفيبالتبرءالوعدمر
مناكلمعحرحهمن



@لىللصحيح-@لم@غل-

مقعدهنليتبوأمتعمداعلي
جهنمعينيبين

ذلكعرتحتىعليهمذلثفثق@ا.

مقعدهفليتبوأمتعمذاعليكذبمنقلت:الله!رسولياقالوا:منهم،
بين

أما"فقال:الله؟رسولياعينانولهاجهنم،عيني
سمعتم

يقول:تعالىالذ

وقلتقالوا:الهرناد.21،أ1)رزفيرتغيظالهاسعوأعا@حيدشبرا@تهمأ

لله!ارسوليا
نسمعونحنعليكذبمن

ونقدموننقص،فنزيدلحديثامنك

"فقال:ونؤخر،

ةتلتولكنذلك،أعنلم
وشينعيبيبريدعليكذبمن

."لإسلاما

لاممنجماعةرواتهفيباطلحديثوهذا
الحملأنإلابهم،يحتج

ساقطفإنهعطيةبنالفضلمحمدبنعلىفيه

ذكره.قدمناهماعلىالكذبيبيحمنبهيغترئانحديثوروي

بنالحكمالعزيزعبدبنعليأناقال:حصئاذبنعليئناةقال

محمدثناقال:حدثهموسى"3(،
سلمةبن

طلحةعنالفزاري،عن
بن

الفهرسولقالقال:البراءعنعوسجةبنالرحمنعبدعنمصرف

@ةعجفما
مفعدهفلينبوأالناسبهليضلمتعمداعليكذبدهن

النار،.من

(3)

بالكب،يخةأليابنسرماهكماب،@لفلاصوتالالكنب،املحلبتححنهأحمد.وتال
ككلجان.ابنونال6(،/4)الميزادمنروك،راحدعررفادعصمبهوا@لبحري.وتال

كتا@الابخار،ملعلىإلاححفهكابةيحللاالأندعىالمرصرعاتيرويسن

و@فلملا(،/1)الوضوعدفيالحلبتملاالجرريالنوثكر)2/872(،الحررجن

ليالاصقالملما.كحم
محمد

الفضلبن

حاتم.أبيالنوتالمامون،ثقةالدارقطني.تالالحوي،الحنأبوالملوقالحافطمر
2للاسةنرفيصدوق، 2/6)الحفاطنذكرة(@8 22)

الحافطرتال@جن،النونقهبر@لكاضفالنحيقالالفطر@،الغلاديصالعألر
بر

قندسحتط/232)شةماتالحانرة،سصدوق(1/931)اققرب

نفةالحراني،3مولاالاملي
من

2/1)نقربصحة،ان الكاضفننالدبيوتالا(لكد6(،6

امأ92)صةمات)ك@عك@،

.(1/379)نتربرح.الخمةمنلاعل،ترئنقةالكرلي،مصرفالن

نقةكوفيسدانيعوسحفالن
بخالالة./س

لمالمأ/1)تترب@



-@لجزء@الول-

عنريلفزااروىوقدواه،لحديثاوهذا
طلحة

ريلفزاوامصرت،بن

عنالراوي
طلحة

محمدهومصرفبن
متروكالعرزمي،الذعبيدبن

بينأعرفهخلافبلاالحديث
فيهالنقلأهلأئمة

(1

عنئانوجهمن/ر@يوقد
طلحة

مصرت:بن

أحمدثناالأصم،العباسأبووحدئنا
بنيون@ثناالجبارعبدبن

محمدبكرأبووحدئنيبكير
الذعبدبن

بنالحسنأناقريش،بن

الذعبدثناقال:سفيان
ئناقالا:قدامةوأبوأبانبنعمربن

عنالأعمش،عنبكير،بنيون@
طلحة

بنعمروعنمصرت،بن

عليكذب@امنفي:الذرسولتالقال:الذعبدعنشرحبيل

@ن@تركأحمد.قالالعاغ،تالكمانجهمرا،
ى

حدنىب@لامبى.ابنرنالححنما

يرخمنمرتلت:@لنبيتالقروكالفححى.وتال
كادلكنصححفهم،علىالمجمعصصة

الحورياسالحديتمنارأ@رد)ك@536(اليرانمأ.ا55)تماتالصالحين،الذعادمن

.(1/96)المرضرعاتفي

رأيقمعديمابنقالواحدعرضعفهرطبقصجاضبكر@نأبيصررىثبالمطا@مو

لاالدارتطنيرقاليكب،كانمطنوتالنكزا،ح@بنالهأرىولاصحفصعلىمحميى

1/1)الاكدالبزادسىلاس الكمال@ني@بكير،سبرصنلايذفيالمريوثكر.2(،1

منيحطى،الكوفيالجمالالثاني
تقربامأ9لاسنةماتالالحة،ولحلهكناالاسحف

أطإلانقةأيضا:ميىابنوفالصدوق،مجىابنقالاللحى:وتالووكه،)ك@
يتعمرجى

كهكتقدالمديي:اسرتالصيف،النافي.وتالنففكانالحرزجاليرقالاللطان،

ى.78@77لا/الاكدالبرانتأحدثولست

ولحى@محاقسعالكير،المدصا@النايالحاسأبوحرامانضيئالإمامالعافظ

كادحاداسنالحاد،واسوالأساعلي،خقلمة،ابنتحلتونجرسا،ميىالن

تقمدعلىرحلثوصترحلس@لحئ
مع

نيرالصحبةالميالفصحة
تنكرةالة،

@705-703/2@الحفاط

لأ)1/،3تقربالحمنرفسلغ،يهصدوقالكوفي،الرحمئعدأبر3مولالأمويا

مىيخطى،صلوقالصري،احياثيعدسالحارت
م@تالنامة

/1)نقرسدت.

مخصرم،عابدنقةالكوفي،فيالهئدا.
.(2/72)نتريبتدصمخمأ./63)شةمك



بدللصحيح-@لممخل

به.ليضلبذكرولمواحذا،لفطاالنار"منمقعدهفليتبوأ)1(،معتمدا

بنعمروأبووحدثنا
أبوأنبأالسماك،

أنبأناالجبار،عبدبنأحمد(3)

عنالأعمش،عنبكير،بنيون@
بنعمروعنمصرت،بنطلحة

عليكذب@امنكأ:الذرسولقالقال:مسعودبنالذعبدعنشرحببل،

النار!.منمقعدهفليتبوأمتعمدا

الناس.ليضليذكرولم

مرضعين:فيالحديثهذاإسنادفيواهمبكيربنويونى

أسقطأنهأحدهما:ا-
بين

طلحة
أباشرحبيلبنوعمرومصرفبن

الذعبدبذكروصلأنهلاخر:وا
مسعودبن

الوهم.بكيربنيون@منمستباعوغير

رسوقد
عنثالتوجهمنالحديثهذا

طلحة
مصرف.بن

بنمحمدأناالحافظيزيدبنعليبنالحسينعليأبوأنا
محمد

القصرييزيدابيبنزيادثناسليمانابن
الحميدعبدأنا7)

ا@@
منننرلمأنهاعلىنصالففلأدفحناطاحملةناا@كلمةبدالأصللي

الوجه.سا

علىالكبمخليمزاعمحكايةصرصنن(97/1)الموصوعاتفيالحوزيالنثكره(2)

@للهارصرل

أحمدالمرادأنالظاهربذ@لمخ،مننلمسقأبر،كلمةالعل(3)
بر

الحطاردي.الجلىعد

صمرسلأنهوالمحفوطأمنصأدهوالنفينال.أنهإلامناالحاكمكلامالحوريالنحكىالأ

ما(-97/1)الموصرعكمعردابرذكرعرسمح@اليصضرجللنعرو

رالاتفادالحفطفيعصرهواحدمر@لحاكمنالالحلبث،حهابلةأحدالإسلا@محدثالامام@5)

ال@مايحما@طةشد@كل(،349)سةالأولىحماسديترليرالنصف،والمناكرةوالورع

9 (869)لرحمةا2(،0

لا(@)الترحمة@لا(،6)ولالحفاظتنكرةانطر.التل@،يخرنقةالعرا@،صحدتالاكلى@6@

8/8)الاريخليالح@نكره(7) حلتوتال.لأ،1
محمدعهروىالجراح،بنوكغعن

بن=



-

يلجزء@الول

عنالأعمش،ثناالحماني
طلحة

عنعمارأبيعنمصرف،بن

عليكذب@امنب@:اللهرسولقالقال:حذيفةعنشرحبيل،بنعمرو
مقعدهفليتبوأمتعمدا

النارإمن

رويوقد
طلحةعنرابعوجهمنالحديثهذا

مصرت.بن

بنيحمىروايةلناالحافظعليأبوقال
عنالبربوعيطلحة

طلحةعنالأعمش،عنمعاوية،أبي
عمروعنعمار،أبيعنمصرت،بن

فلتبوأعليكذب@امنعط:اللهرسولقالقال:عليعنشرحبيل،ابن

مقعده
النارأ.من

به.ليضليذكرولم

منفيهوالوهموهم،وهذا"جملدده:عليأبوقال
طلحقما.

أبيبنالحسينعليأباوسمعت
()

يقول:الحافظ

لحماواالعرزمي،منفيهلوهمواوهم،نيدلأسااهذه@
بنويون@ني،

عنالأعمشعن/والمحفوظبكير،
طلحة

عنعمارأبيعنمصرف،بن

مرسلأ(.ع@الذرسولعنشرحبيلبنعمرو

بنعليفحدثن@
حمشاذ

بن
بنوجعفرقتيبة،بنإسماعيلثنامحمد،

امدريادعنارقطيالدمالتالرقفي.قالالحضرمي،مارونبنومحمدمحمد@لباغدى،

جزاإلاعلمتمافقال.

منبالارجاعابخطى@رميصدوقيحى@لكونن،أبو
ممأخ2"2)مةمك@لامحف

رت

ى.7)ثه@لترحةلأ/345(،المبزادلينرجترالظرنقرب،ق

تقري@قسالنالثة،/مننقةكهنىالدمي،حيدالنالرا.-وكرأولهحبقحعربمو

(2/931)@لكالكني@فيترجمتهوانطر

طريقمى(71لا/@اليعلىكذبمن3)علىالاخبجمعرضفيالجون@ابنذكره

مرلرغا.حن@ن@عنربحيعنمنصررعنكض

ت@لماشرف/منالحدبت،لنكو@ي

@اكلة
نحةزاكطا



-

للمدخلىبلى@لصحمح-

بنمحمد
عنالأعمشعنزهيرأنا)1(،يونىبنأحمدثناقال:معاذ

مرةامم@الذرسولقالقال:شرحبيلبنعمروعنعمار،أبيعنطلحة،

بنعلي
قنيبة،بنإسماعيلثناالعدل،شختويهبنمحمد

بنوجعفر
بنمحمد

عنزهيرأنايون@،بنأحمدثناقالا:معاذ

عنالأعمش،
قالتال:شرحبيلبنعمروعنعمار،أبيعنطلحة،

النار،.منمقعدهفليتبوأبه،ليضلمتعمداعليكذبدمنع@:الذرسول

الذرسولعلىالكاذببهيتعلقئالثحديثرويوقد
يعلمولاي

أنهلجهله
من

مثله.هومنصنعة

خلفأخبرني
بن

حاتمبنمحمدبكرأبوحدثنيالبخاريمحمد

أبيعنخزيمة،بنحازمخزيمةأبوثناحمزة،بنإسحاقثناالبيكندي،

عنابيه،عنشعيب،بنعمروعنالعرزميعناليئكريحمزة

اللهعبدجده
متعمداعليكذبمنالله-لجت:أرسولقالقال:عمروبن

مقعد.فليتبوأ
النار".من

علىكأنيوئاإليهفجلسناشيئا،عنهنحدثلاشهرافمكثناقال:

(5)

ترجتنقلصتحاف@نقة

تتنتةالجزيرتلزيلالكونيالحمفينجةابرحديحسمماولةبنرهير
ماتالسابحضمن

1/2)نقرب@ع.بحلما.أرامأ72)سة 65).

نجةأبرحليحبنمحاولةبنرميرمو

تلالوتحعننهىبروايتحدفهمقطالحا@.قالمدصابنأكرتشهورالح،أبر@

2ل6اوناا@لاعف
يزادسأ.50)مةماتجئااضجصوموخل@الخبلي.يحلىألو

فيكدا
عالابحة/صلفا@نقةالمر@زي،يمونلنمحمدالكريحمزةأبووأطهلأ)صل،ا

)ك@212(.نقرب

اللهعدلنمر@حمد
اري،الض-@ر@يهارالزايالمهملةحبتحالعررميميانأليبن

شةتالا@هة،منتررك
كنيب)2/781(،نتريبقتومانة/رخشنبضع

.(1237/3)الكمال



-

-@لجزءل@الرل

نحدثكيفالله!رصولياتلنا:تحدئون؟لالكممافقال:الطير،سنارص

منحرج،ولاعنيفحدثوا@تال:تقول،الذيتقولسمعناكوقدعنك

مقعد.نليتبوأالناسبهليضلمنعمذاعليكذب
رسولياتلت:النار!،من

ليتأذنأنفأحبموضعهكيرعلىأضعهأنفأخاتالثيءأسمعإنيالله،
نمم!،فقال:اأكتب،أن

قال:والسخط؟الرضافيالذ،رسولياقلت:

9

حفاأ.إلاوالسخطالرضافيأقوللننيف@"قال:نعما،

والتابعينالصحابةوأتاويلالآثارجهلواجماعةمنالعجبثم

صحيحة،كلهايث@اللهرسولعنالمرويةلأحاديثاأنلجهلهمفتوهموا

عنالمرويةبالأخبارمنهمجهلأواحدةجملةوالتعديلالجرحوأنكروا

وعن/@للهارسول
ذلك.فيالمسلمينوأئمةبعينوالتابةلصحاا

*-@



لد@لصحيح-@لمدخل

كدظبين@لحديثرو@ةفيعلى@نيدلخبرذكر

@لمجييحين@فخباومنيو@ةمن@لمعدلينمعرفةعلىويحث

أبوأنامرزوقبنابراهيمديعقوب،بنمحمدالعباسأبوحدثنا

ثابتأبيبنحبيبعنشعبة،حدثناقالا:عمر"3(،بنوبثرداود

قال:ع@الذرسولأنشعبة،بنالمغيرةعنلثبيبأبيبنميمونعن

ا
يرىحديئاعنيروىمن

ذبينإالكاأحدفهوكذبأنه

كذابين،فيهمأنإعلامهعلىواضحدليعكذبأنهيرىع@قولهففي

كأحدهم.تكونأنحذروافا

فلك:علىيدلثانخبرذكر

محمدالحسينأبوأنا
بن

القنطريتميمبنأحمد
(7)

أناببغداد،

@نيلالمرييالأصا(
ر،

نقض
عرفالحادفيمنيرجعاولابخطئدكانموتقلعي

.(1/43)نفربس.مأ./275)شةمات

منأحاديت،فيغلطحانفنقةالبصرد@الطياليالحارودبنثاردبنسبمكل@2
الاسحف

2ياشةت (323/1)نفرببمأ0

برلأزسياالزمراني(3
ثقفالبصري،محمد

من
مأ/209)وتلمأ،207)شةماتالاسحض

.(100/1)نفرببع،

منوالتحليى،الارسالبخروكادحيللحيهنقةالكوفي،يحىابرلأ
امأ/الاشةمتافافة،

.(1يعا)اتفربع.

/2)تقرب@مقلخسأ/3)شةتاقالتة،منلارعال،ايخرصدوقالكرفيالربعي(5

والترمنص)1(،حديتالن@ي@،رتركافقتعنالروايةرجوبببا-المقدصةنيملم(6

ناح@روىبمئجا*مابب-9الحلم،كب-42
وابن)2662(،حليتكنب،أنهيرىرمو

ديماجه
منبب@المقدصة،

حلت
له@)احلبتكنب،انهيرىوهوتاحد@اللهرمولعن

دهضبأيدنيمورطريقمىكلهم

أحمدعنحلتالجا@الحينابر(7
وعيرسا،الرقاشيتلابةوأبيالرمي،الذعدبن

بنعليالحنأبوعه
/1)بغدادتا@بخمأ3لعاسة@اتر@لحالي،المقرئ،أحمد



-

@لجزء@الول

عاصمأبوثناقلابةأبو
(2"

عنعطية،بنحسانعنالأوزاعي،ثناقال:

الذعبدعنكبثة،أبي
ولوعنيبلغواقال:أبئالذرسولأنعمرو،بن

نمنعلينكذبواولاعنيوحدثواحرج،ولاإسرائيلبنيعنوحدثوا@يف

مقعدهفليتبوأمتعمذاعليكذب
النار"من

ضحوادليلعلي،تكذبوا)ولاع@:قرلهوفي
عليه.أنصكذوبعلمقدأنه

محمدالذعبدأبوأنا
أنايعقوب،بن

بنبحيى
محمد

يحمىبن

سمعتمنصورعنشعبة،ثناالجعدبنعليأناالشهيد
بنربعي

نهف@علي،تكذبوالافي:!لذارسولقاليمول:علئاسمعتيقول:حراس

النارإيلجعليكذبمن

3)

4)

سمعالصرتمحتالزامدالرقمني،اللهعدلنمحمدلنعد@لملثالتالحانطالمالم

صاعدراسماجصالنعهحترطققم،عا@وأباعا@فبنصهرحمارون،بنبربد

منيحتلكوطالحطاكتيرصلوقالدارتطي.وقالمامون،أينثاوهأ@وتالرالجا@

5الم@@لحفاطةنذ@@@د*سة@اتحفظه، 8 6الرحمة@،0 . 3@

(1/373)تفريبع.@لاسحف/مننبتنقةالبيل،عا@أبوالاماممو

)1643(،حليتبهرانيل،بيدكرصماب@-50الألاء،ك@-60البحلىيأحرجه

2لاحليت@مرانل،نجيعىجاءماداب-13@@لحلمكب-42واقرمني واللارمي6(،6
2/1)وأحمد)845(،حديث@،اللهرسولعنالحخباب-46 5،92 0،22 كلهم4(،1

علي،.تكنبوادرلاقرله.@رنببخةأليعنعطةبنحانطريقمن

الحاطالحدثومواسا"كلمةحنغتلداوافح،خطاوموالظدا،دابنالأصل.في

محمدالبهير@لحافطابنركريانألو@
سمعأيصبحدومفهايخبوربماماللحليبحىبن

حربضلنواأبر@عهحلترطقهم،يونى،بنوأحمدحرب،لنوسلبمانيحى،لنيحى

ليتل@مامها،رالنرالرياصةالفتيالييسبرركاد@مم@لحاكمقالالأخرم،اللهعدوأصر

كا(لااقرحمة6(،2/61)الحفاظتنكرةهأ.267)سةضوال

نتنقةاديالبحدالحوهري
خالاسحة،/صغارمنباقيرمي

.(2/33)تفرب@

مىا(،للا.حديت@،النيعلىكنبس3إباب-38@لحلم،ك@-3@لخلىياخرجه

لنعليط@ق
الذرسولعلى@لكنبتغليطب@-2المفدصضفيوملمبصالححد

حديتي

ميدلنبحىطريقمنمأيا/3الشدفيوأحمدلصشبةعنححفرلنصحمدطريقمن)1(،

صرحن
الذرصرلعلىالكدصفيحاءماباب-8الحلم،كنب-42رالنرمنىبماضحة

اللهعدلننريكطريقس)662(،حديتي@،
لهفصورعن



بد@لصحيح-@لمدخل

ذلك:علىيدلئالثحدبثذكر

بنعليحدثني
نعيم،بنمحمدثناالعدل،حمشاذ

أناقتيبةثنا

أنالحضرميميمونبنيحيىعنالحارثبنعمروعنالليث

الذرسولعنالمنبرعلىيحدثعامربنعقبةسمعالغافقيموصأبا

رسولإنهالك،أولحافظهذاصاحبكمإنموسىأبوفقالأحاديثجمت

"قال:أنإلينا،عهدمااخركانيكل@الذ

إلىوسترجعوناللهبكتابعلبكم

عنيقالفمنعني،الحديثيحبونقوم
النارمنمقعد./فليتبوأأقللمما

ومن
لجهنليحدثشئاحفظ

كلعنرإخباعنيالحديثايحبونقومإلىوسترجعونكط:اقولهوفي

الدجالين.منأمتهفيكائنأنهعلملما@)نذارهذا،زماننافيفيهنحنما

فلك:علىيدلرابعخبرذكر

محمدالعباسأبوأخبرنا
الفرج،بنأحمدعتبةأبوأنبايعقوب،بن

(7)

.(123/2)تقربعالمانرف/مننفنت@لبحلافي،رجا.أبوالفنيحميلبرسيدابنمو

انهر.الاصاممو

حاظلحقيماتفةالمصربأيربالر
الخشنقيمات3(؟1له2)تفريبعالابحف/من

تؤب.دس.الغامف/سصدوقالفاضي،الصريعمرةأبو

ديححرابنالحاطدكر.صحاي،مو
1لر/لأعابةا بنمالكةوقال(1103)الرجمة7(،8

@الكو@قال.عادت
@لحابففيويخر.عا@أيابنثكر.عبد@لئه،س

تةط@منكمم4/4)المدفيأحمدأخرجه
مينبنبحى@مناووفيأنالابه،سيدلن

خطا،ومربودبنيحىلمط
بنفحمرورأيضايمون،لنيحىالاسادمناننالامابةفمي

مبن،ب@يجىمنبكبرطفةأعلىالح@رت
مبنابنيولدأنتجلمدلحله

اذكرهرالحديت
بن

ثه@ناوفيمأ،1/7)@لمرمرعاتفيلحوريا
ولفظمنا،يمونبنيحى

ضمدهنيج@علىاترىن@نبالترلنلميكمالاعابة:@يالحلبت
والذقال.@نر،،من

نيتبوااقللمساعليتالسمنأولهما.ا-بلفظيى"الجرزيالنوساقهأحدأيللحاع
مقحله

ب@االاتحلضوهمفلاحلنييالرنكمبحلىمنتومكأبونانهما:-2انلر".ش

شدهفبتيعليكنبفمنتحفظون
@نار،.من

واتحليلو@لجرحالميزانشوايصويب@لمرحلفااتخايخةوابءبالقا@ل@فبتاالأمل:@ي

حاأبي@ن
.(124)رالترجمة7(،1/1/6)3



@لجزء@ضل-

ر@نهعباسابنعنمجاهد،عنالعلاء"2أبيعنالوليدبنبفيةحدئنا

والروابةوالقدريةبالعصبيةأمتيهلاكلانألا":@الذرسولقالنال:

ثبت،غيرمنعرملأ)عن

فدنهف@النقل،أئمةشرطمنإسنادهيكنلمالخبر@إنوهذا
بماصرح

ذكرها.قدمناالتيالصحيحةلأخبارافيعليهاستدلنا

لاعديالنوتال@لطافي،تع@محمدسضمفهبقة،اصحبتحهالحمصيتجةابررمر

حماأيابنوقالبصتي
3:

/1)الميزانولجى،وببئيصشةت@لصلئ،سحله

س@عى@يخر@لنلىقدلمص
س

ختنف/@ن
م

كردب@

اشننلهكماعلي-دحلصالا@لييابمفتكفهلمكمرفانرجمتهفيان@لواتع

لموضرعتافي@لحوزي

ال@صية،ةثلاتفيأضدملاكحديت(2كلا/1)الموفوعتفيالجوزيابنأ@ردفقد

@@@شا"نش@يخرعنو@لرو@يةو@لغدوت،
نمعمى،ابنعنجامدعنما@رنبنردم@

ىها@رنبنموونلىسلهوتدضوع،سحميثمناتال.
عنمو@ما@جامد@عنوايةمن@

كنا@.لأنهصساد@منتركجامدعنسحانابن

3
حدتا.وقدالمقلي:تالتال.

ليةحمقاتالحجربنعليحدتاقال.صصبنبوسص

روابنسجاهدعندظبنعد@للهعنالأز@ثطالحلا.أبومارونبنونحلتاطتاد
اد

@للاسبايمارونبنمرونكئاتقىىفاتلت،بهدا@ومر@لمتهمسسانابنمر

موون،بنررنماجمةفيىا@لح@ثط@رد@لدميركدلثطريفصشلحلتامذاو@رد

أعلمو@للهميرن.بنمرودهر@فنفابو@للا.ول(،7لا/@فطر@ليزان
ما

ينبين
ر@لمرضرتعا@،أي@ن@لنةوفيتلم،بقاظة@الأصفيمكنا

بنلا
لقل@ه@ملهدرننجتيخرسوللروايةو@لبزلن،زي،@

في@لعلبت
(32للاحدت)1/3،1(،ععمايلابن@لة

للتضيفصعلىاتقواهارونبنمرونجمئا،ضيفل@سالهعيه.سلئاالألك@نغنال

ب.يبوز@لاخج@لاعلى@لنت@لموفوتيرويكانجك.ابنتال

خلافاعراقابنلهو@قصرسسان،ابنبواكمبالوفع،@ل@جوزيابنعيهحكمو@لحديت

فيبهنايخجيهف3للحاعخاأترل:لليرطي.
مناأمرعيهبغنىوبهفالرفرع،نا@

@لعلمت؟



بلى@لصحيح@لمدخط

ذلك:علىيدلخاصخبرذكر

الثيباني،الذعبدأبوأخبرنا
نعيم،بنمحمدثنا

رافعبنمحمدأنا

عنالرحمنعبدبنخبيبعنئحعبة،أناالمدائنيحفصبنعليأنا

بالمرءكفى"يثظ:الذرسولقالقال:هريرةأبيعنعاصمبنحفص

مابكليحدثأنإثما
سمعإ

الذعبدأخبرني
بنموسىبن

بنأيوببنمحمدأناالصيدلاني،محمد

يحى
بنحفصعنخبيب،عنشعبة،أناالحوضيعمرأبوأنا

نحوهيك@النبيعنعاصم،

محمد
عالدنقة@لببرري،القيريرافعبن

م@غم@،245)شةتكرتالحا@يةمى
د

ت
2/9)الكمالكنيصوانطر1(،2/06)ننريبس. 65).

مافامحة،/منصلوقبحلا"هل@
دت

)2/،3(.تفربس

1/2)نترببع.مأ،/ا32)شةماتسة،الرامننقة،لألصاري،المدنياتلحكلاأبو 22)

ي،حفصابر
نفة،

ا@.ا/68@نؤ@عافالة،/من

ما@بكلالحديتعنلهيايا@-3@لقدصةننأخرحمملم
-35ردثاوأبر)5(،حديتمع،

/1)التوكفيو@لحاغال@994(،حديثالكنب،ديالث@ي@ببمه-الأدب،كاب

1 .(9/1@)الشخرحدينيموأبرا@،2

لوص.اعلىلارسالارجحادحيزا@لىداودأبووتاللارسال،لاارتطنن@لدأعلهوالحلبت

حفص-.بنعليحنناليئمناإلايندرلممريرةاباحفصينثررلم

فيفكرماالنيالحكايئأرساطفيمنا@لحديتسلمفكروقدتخريجه.عقب3الحاوتال
ليلبهنارقدنقةجحفربنوع@يال@ب،منموصحهليبهمخخايخرجهو@الكناب،خطة

بنعلىوالصوابجحفر،بنعلي@لحاكمتالكنا@لتاتفىيالاتالاحنجبمعلىالكابأول

تركهكماالمدخلفيوفاثاودوأيسلمنيكماحمفص

ادالقر@دفضانلكتبت@@لرازي@لبجيعد@لئهأبوالمدالحافظالفري@ا@ن

سمع

حاأيبنعد@لرحمىونقهرطبقتهم،الطالحالوليدوأبا@برايم،لنوملم@لقنبب،
،3

مأ.2لثاشةت@لرري،أصحابمنيحىرحدمحلت،ابنمحلتمروقالوالخير،

(665)النرحمةلهلأ(،2/3)الحفاطننكرة

مأ225)مةمتكو@لحمنرتمننبتنقة@لمر@*الأزثيتالحكلعمرسبنحفصمر

1/1)تفريب 1/3)الكمال@نبصننترجتوالح@ر7(،8 03).

ليملماخرجه
@لى@وأ:@لابقالمرضعفيداودوابومرسلأ،مكنا)م@حليتالمقلصض

1/1)لحاعواله،@رسا 12).



اطول@لجزه

صرحوقد
وتجنبالسقيممنالصحيحلمعرفةبالتنبيهالخبرهذا

فيه.الجرحوجهالمحدثعرتإذالمجروحيناروايات

فلك:علىيدلسادسخبرذكر

محمدأنا
محمدأناالمزكي،موسىبنأحمدبنجعفربن

إبراهيمبن

الليثحدثنيبكيرابنأنباالعبدي،
(2)

بن
سعد،

عنالهاد"3(،ابنعن

الذعبدبنعمر
الذعبدعنعروةبن

الذعبدعنعروةبن
الزبيربن

أنه
"يقول:ع@الذرسولسمع

حدثمن
مقعدهفليتبوأكذباعني

من

النار@

"قوله-ش@رو:وفي
من

علىكذبأنهيعلمفيماللمحدثوعيدحدئمه

رواية./فيالكاذبهويكنلمو)نع@اللهرسول

فلك:علىيدلسابعخبرذكر

محمدأنا
العلاءأبيأناالرتيالحلاءبنهلالأنايعقوب،بن

عنهلال،بنعمروأبيأناعمرو،بنهلالأبيثناهلالابن

3)

7)

الذعدسيجى
مناللبت،فينقةجده،@ل@وقدبالممري،المخزوير@ولاممبيهرس

2/3)تقربق.مخالحاضرف/كبار 51).

النهورلاعامامو

بناللهعدلنينيد
/1)تتريبعالخمة،/منمكئر،ثقةالمدش،الذعدأبوأسمة

)ك@85(.نقر@تجرل.ملش،الزير،@لمن

منفاضل،نتنفة@لرلير،@لمن
مخلة،/@ن

ت
ى33/1)تقربقس

بل@ل@ماثهبهمخخا@لبرزيابنماتهرقدالاسنا@صناالزيرابنعنالحليتمناأجدلم

بنيحفوب
أليهالزيرصبناللهعبدبنعمرعنأببهعنيخببنالربيرحدثاةتالمحمد

مقممهفيترأقع@ئاعلىكدبسنمرفوغا،
معا./1)@لموضرعك@نارا.ص

حاألوقال
3

ا@ريفلااي@هعنفكرةأحاثبثروىرظباس،ليىبالنسفيوقالق،صلصة

حاأي@نر@يحليلالجرحوانطر1(،63لا/ان@لميضأيصأوصصنهالريب
9(،7لأ/3

2/3)نقربسعرف/الحاديةمنقصدصةالحافطوفال)813(،الرجمة 24).

سملالو@لدالرتيالامليملالبنالملاء
ضمبف،-الحديتمكرةحانمألوتال@لحلا@

(@ا@ا/



يلصحيح-بلى@لمدخل@-

الثحمنبالمرءكفى":@الذرسولقالقال:أمامةأبيعنغالبابي

@ذيقولأن
يحدثأنالكذبمنبالمرءوكفىشينا،منهأنركلاخىحقي

ماسمع(بكل

الدلائلمنفيهاماوعلمتدبرهالمنكنيةذكرناهاالتيلأخباراهذهففي

منأمتهفييكر@بعدهماعلملمصطفى@اأنعلى
وأمايقل،لمماعليهقائلينا

رلأخباا
عنفيهردةلواا

لتاوابةلصحاا
فإنيهذا،وقتناالىدلمسلميناوأ@بعين

فيوذكرهالعلل،اكتابولأفيصردتهاأ
لكئرتها.يتعذرلموضعاهذا

بنكاملبنأحمدبكرأباسمعتوقد
خلف

القاضيشجرةبن

سعدأباسمعتيقول(القاضي)سمعتيقول:
منصوربنيحى

أما:(7)سعيدبنليحيىتلتقال:خلادبنبكرأبيعنيذكرالهروي

(7)

كله
ةانفيوفالمرصوعف@حاثبتهارونبنيربدص

يروي
حليتغيرملالابهعه

حكلوابنحقمأبورتالمكر
"

اناليزمأ215)عةماتالأساء.وبنيرالأمايديقب

يخطئ.صلوقنفع،رتلحز@ر،اسهتجلأسفأسصاحبغالثبو

تباءللاصحيحبشادمناةوتالالاشاد،بهنالث@02(@لشلوكفي@لاكماخرحهالحليت

نخصوجلتنجما@للمبيررافقهعصر@في@لبريرةاهللصموهلالشاتأفةملال
كأ./5)الجمعشرحالفليريخضفيالناويوقال@النيفالبحةوير@لشلوك

@الصحةيحرفكللاوأبا.عمروبنملالأنفررو@لنحيعحغالعاعشال
انهدببلى3اينص

أعلم.واللهأصلها،منأر@لطج@ة@لننىصعن@لناويحكله@لنيهنا@لكلامتحط
سحدأصحبأحمدموالخي@.قال

قالقر@وعلرمبالأحكامالحلماءوكادصيبن

انوأياموانصو@لحو
فات@ولهالحديت،اصحابوتوارلخس

تالدلك،أكنرفي

حلتسناملأ@ربماكانالدارقطني.
ص

متالحجب،رأملكهكابهفي5كدليىباحفظه

2لاالرجمةك@3(،لأ/ا*بندناريحهأ.350)شة 2

كنا
الأصل.في

سعليسعأحد@لكبر،الاسامالحاظهر
@لمد

وطققم،لصحاقدجل،بنوأحمديي،
بىالبصأبوركه

سحدأبرت@بحتفي@لحاكمتالوطانففالأحرمبرعد@ل@هوأبوعقدض

@
هروي

@ل@اظ
3لأشةتببللصعصر.بصام )ك@196(@لحغاظتنكرةمأ،9

محمد
نقفبكر@بمري،أبريخر@لبل@خلاثبنبن

سممأ،/240)ت@كالحاشرفص

لقطان.ا.ابنانهيرالاماممر



-

@الول@لجزه

اللهعندخصماؤكحديئهمتذكرالذينهؤلاءيكونأنتخشى
القيامة؟يوم

الذرسولخصمييكونأنمنإليأحبخصمانيهؤلاءيكونلأنفقال:

حدئتلميقول:ي@
كذب.أنهترىحديئاعني

الماسرجسيمحمدبنالحسينعليأبيعنفقهائنامنفقيهوأخبرني
(1)

-

لمحمدلتارلخاكتابفيالحديثةروابلغقدقال:إأنهواياه-اللهرحمنا

منحديثهميصحوالذيوامرأة،رجلألفأربعينمنقريئاإسماعيلابن

همجملتهم
يبلغولاالحجاجبنومسلمالبخاريأخرجهمالذينالثقات

منأكثرعددهم
وامرأظ.رجللفيا

يعجبنيفلم
المبتدعةمنجماعةلأنايانا-،دالذرحمهمنه-ذلك

منرجلعنرويإذاالقولهذابمثللآئارابرواةيشمتونوالملحدة

أهل

محمدإنالموفق-:والله
بنومسلمالبخاريإسماعيلبن

لدينه.فيهاحتاطشرظاالصحيحفيلنفسهمنهماواحدكلشرطالحجاج

ونحاصنفهفيماقصدهالكتابأولفيخطبتهفي/ذكرفقدمسلمفأما

يقدرفلمالرواة،منطبقاتثلاثعلىالحديثتخريجعلىعزمانهدنحوه

منهم.الأولىالطبقةمنالفراغإلاجم@@هله

وصححهخرجهفيماالاجتهادفيبالغفإنهإسماعيلبنمحمدوأما

الاصولمنشرطهعلىيزيدأنالصنعةأهلفرسانمنالفارسقصدومتى

عليها،الصحيحكتابهبنىالتيبالأبوابيتعلقلمماكللتركهفلكأمكنه

احمدجدهسعالأكبر،الشدصاحبالبكلعالحافطهو(1)
بن

حزبمضبنبكروألامحمد

ال@بر@نما@لتعف@لكابة،كرة@يعصر.يخةمرةالحاكمفالالراج،رأبا@لب@

@لنرجمة@،55/1)الحفاظتنكرة.(@365)مةتجزسرننمانةحرءألففيمحللا

زانلة@لواووللالأصل،فيكدا(2)



ب،/7ال

@لى@لصحيح@لمدخل

بانوصفناماعلىالحالكانفإذا
(1)

كتابيهماأنالصنعةأهلمنللمتأمل

ماكلعلىينتملانلا
لممنأنيحكمالموأنهماالحديث،منيصح

أومجروحكتابيهمافييخرجاه
(2)

صدوق.غير

محمدأنعليهيدلناومما
أساميصنفقدالبخاريإسماعيلبن

الله-ئساءإنيبلغ-لايسيرةأوراقفيالحديثرواةجملةفيالمجروحبن

سبعمائةمنأقلإلاعددهم
(3)

وألفاللجرحسبعمائةأخذناذاف@رجل،

وثلائوننيفعليأبوذكرماعلىبقيكتابهفيللتعديلوأكثروخمسمائة

والدار.الباببينرجلألف

بينفرقواقدالنقلأئمةإنالله-:بتوفيقنقول-بلهكدانقوللا

هذاوالصدوق،والمتقنوالثبتوالئقةالحافظ
الجرحفيثمالتعديى،في

ئمالناس،حديثفيوالكذابصظ،اللهرسولعلىالكذاببينفرقوا
فيوالمتهمالحفظ،وسيئالوهم،كثيرثمالثوخ،لقيفيالكذاب
الكذاعنالروايةأكثرإذاوالصدوقالدين،فيوالمتهمالرواية،

وكثربين

حديثه.فيالمناكير

محمدالعباسأباسمعت
محمدبنالعباسسمعتيقول:يعقوببن

سمعتيقول:الد@ري
القطان:سعيدبنيحيىليقاليقول:معينبنيحيى

فيسعيدبنفيحيىخمسة،عنأروإلالمأرضىمنكلعناروإلالملو
الأئمةالئوخبالخمسةويعنيالقول،هذامنليقولشيوخهوكثرةإتقانه

لأنبات.االئقاتالحفاظ

أناخلف،بنالهيثمأنايقول:الحافظعليأباسمعت
بنمحمود

ائنارزمة،أبيبنالعزيز/عبدثناغيلان،
الثوري،سفيانعنالمبارك،بن

(1)
اب.الصرانهليبلامالحانتاقيوقي،يطينعوركافيمنرثعةعامضةكلمةالأصل@ي

(2)
لاالكلاملكنلاثاالأص:لي

@ايقيم

رجلا.كرونمايخةأربحمانةمنا@لبهدفيعسمبلغ(3)



-

@لجزء@الول

أبيبن@)سماعيلالأحول،عاصمأربعة:الناسحفاظأثوكتقال:
خالد،

منهم.الدستوائيهثاموأرىقال:سعيد،بنويحيى

منقريبعنروايتهبعدوورعهتقدمهفيوالثوري
ستمائة

فيشيخ

الحفاظأنيذكرالتابعينمنجماعة
هذاقولهفيولي@أربعة،منهم

جرح

شيوخه.ئرلسا

محمداللهعبدأبامعت@@
محمدبكرأباسمعتيقول:بعقوببن

بن

بنالرحمنعبدثنايقول:عليبنعمروسمعتيقول:الجاروريالنضر

أنسعيدأبايارجل:فقالخلدةأبوأنامهدي،
(1)

خيازا،كانفقالثقة،كان

ان@)دقلناهذافعلىوسفيان،شعبةالثقةصدوقا،وكانمسلضا،وكان
(3)

كمافيهمبجرحلي@الصحيحينالكتابينفييوجدوالمالذينالقومأسامي

وبينوالصدوق،الخياربينالفرقمنمهديبنالرحمنعبدلإماماأخبر
ما

الثقة.اسميعطي

ليظهرممنالمجروحينمنقومأساميوتوفيقه-لذابعونمبين-وأنا

بجرحهمومعرفةاجتهائاجرحهم
منلأحدفيهتقليذالا

أنوأتوهملأئمة،ا

فيالمصطفى@لقولثحالهمبيانبعدإلاتحللاهؤلاءأحاديثرواية

9حديثه:
من

يرىوهوبحديثحدث
ذي@ن،.الكاأحدفهوكذبأنه

فمنهم:

كلا(1)
لي

أكان.ولمله.صل،ا،

فيكلا(2)
رانلفالواوولللأص،ا



للىللصحفىل@خل

حية:أبيبن)براهيما-

بناليعاسمهحيةوأبو
أئمعث

(1)

بنجعفرعنيرويمكة،أهلمن

المستملي.مسلمأبوعنهروىالمناكير،عروةبنوهثاممحمد،

2-
الأسلمي:زيدبنإبر@ميم

عنيروي
محمدعنهروىلهيعة،بنوالك،ما

بوري.النيسايزيدبن

3-
هدبة:.بنإبر@ميم

بنأن@عنيرويهدبة،أبو
الخزاز،الربغبنحميدعنهروىمالك،

الهاشمي.أبانبنوالخضر

الترجمة6(،2/9)والتمديلالجرح)951(،الدارميت@بختقفشجىمجن.ابنقال

نكرةالبخاريوقال)1/35(،اللانليء،ليىالديني:ابنوقال)062(،

1/2حا/)قالبهبراتاريخالحدبت، نكرحانم.أبوونال)3(،رقمالضحما.3(،8

(260)لنرجةا6(،2/9)لنبلوالجرحالحدبت،ا

محم@بنجعفرعنيرويجان.ابنوقال)2(،رقمالضحماءضيف،الشاني.رقال

لا/الحجروحينكتابلها،المتحمدأنهالقلببل@يسبقرأوابدمناكيرعروةسونام

1 والشانيالبخاريقولاللحيوذكر.1(،ال/الصحفاءفيارقطنيال@وذكره3(،0

-1/52)للسانافيفعللحااوذكر.9(،1/2)لميزاناتروك،الدارقطني.قالرقال.

اأنوذكر3(،5
مناكير.وهيفامعنبهاتفردوفال.أحاميثئلانةلهروىعديبن

لهأصللاسامالكعنيرويجذا،الحديثمنكرجانابنقالزيد،بنإبرايم
من

وتال)1/311(؟المجروجنكاببحال؟بهالاحتجبعيحللاالثقات،حديث

لهالذبر
.(1/32)الميزادجان.ابروماهباطل،نجرمالكص

رحفا3الجد،ابنعننقلأ(1/72)الميزانخيث،كدابسن:ابنقالفارير،

مدقي.ابنفييخرهولاالقرلهذانجدفلمالجنيدابنسزالاتومنهامينابنكتب@ل@

1)وللتديلوالجرحاكذاب،حاتم:أبووقال لااوقالى،71)ترحةا4(،4
ني.

ص-دجالمالكبنأنىعنيرويثيخجان.النوقالفى(،رقمالف@نا.متروك،

واللان.اليزادمنرالصويبالا@الأصلفي(1)



-اطول@لجزه-

4-
البز@ر:زكريابن)براهيم

مالكعنيرويواسطي،
عنهروىعياش،بنبكروأبيأن@،بن

محمد
لآثمي.اراشدبنابراهيمدالمصفى،بن
5-

الذ:عبدبنإبر@ميم

بنحججعنيرويالمصيصي،خالدابن
عنهروىووكيع،محمد،

عةجما
موضوعة.أحاديثالامأهلمن

1/1)الصحررجنكتابالدحاجلف وعر.أن@عنحدثعدي:اب@رقال4(،1

1/1/1)الكملبالواطل، 3،)5
هررلواطلكلهاوفالمكرفأحالمحبثلهساق3

الحلش@متروك
دي@

جذا.الفحففيلأصا

ويخرمابغدادحدتالنص.وقال)23(،الصحفاءبالكذب،يرمىالعمييوقال

حاألووقالطل،لأبابا
حجر:ابنالحافطوقال1(،1/7)اليزانكنابةرعره3

النغأبوفال
"

وكنارفالالحفبليفولوذكرلي-لي@مسلموفالمنروك(

1/1)اللانفيالسابقةلأقوالواالخليلي، 1 (12ط9

حاأبرقال
2/1)رالتححيلالجرحنكر.رواهالذيوالحديت@جهول،3 0،)1

يكنلم@نلأناتاحديتبنهلابماالقاتعنبأنيجاد.ابنرفال)082(،الترجمة

عنأشاءروىقدرأيتهلأنيةالكناينعنالمدل@فهولهاالمتحمد
3مرضوعة،مالك

برموصعنأيضارواها
1لا/المجروجنكتابالبقاوي،محمد ابنوقال5(،1

عدي.
حاأبيقرلالذمبيولقلا(،كلا/1لا/الكاسلبالبواطل،حث

محديوابن3

ااورفظوز@1(،1/3)انايئكط
حجرلن

اشلى.وقالوأضات،الابقةلأقوالا

وفالناكبرأحادبتعاضوابنمالكعنروىنعبم.أكروفالخطا،وحدبئمجهول

(6ا-1/59)اللسانالح@بث،صبهرةالننفيالرار

كتابأحا@يفممنلي@مااففدعنويرريرترالحدبتبسريجان.ابنفال

1/1)المجروحين قال.نملكذبسبهصثلحديثجانءالنكلامالنحيرنقل6(،1

/1)اللاننظرراى،./1)الميزانصرضوعفثيثهأحالحاع.اقالكذاب،رجلهنا



بد@لصحيح-@لممخل

6-
البراء:بنإبر@صيم

بنأنىبنالنضرابن
وبالثامبهاحدثالبصرةأهلمنشيخمالد،

دحماعنناكيرديثأحا
بن

وغيرهما.ورديلدراواسلمة

7-
الذعبدبنإبر@ميم

همام:بن

روىوقدمرضوعة،بأحاديثعمهعنحدثالرزاق،عبدأخيابن

محمدعنه
منهاأحاديثالعقلانيقتيبةبنالحسنبن

:(3)اللهعبيدبنيحىبنإسماعيل-8

مالكعنروىالتيمي،
فئبأبيوابنكدام،بنومسعرأن@،بن

منوهوعياشبنإسماعيلعنهروىموضوعة،ديثحااوغيرهم
ثمنه،اقرأ

طبقتنامنوغيرهلوينعنهروى

مبانيدصركانثيئحان.ابنقال
يخهالقدحصلعلىإلاالكتصفيفكرهيجوزلا

1/1)الصجروجنكا@ الكاملبالراطل،حتجذاضجفعديابنوقال7(،1

1/1لا/ لحقيليادرقا3(،7
"

مذهالذهبيونقل4(،1/1)لضعفاءاطل،لبوابايحدت

1-22(،1/2)اليزانساقط،،وشريكشحةعنوىلأزسياقال"@زا@لأقوالا

ك@كم-1/9)للانانظر.وا

لكنرتهاير@@هالمنالاخحبعيحرزلاالتيالكيرةالمقلرباتيرويجان.ابنقال

1/1@المجررجنتحما@ 1(،الالضحفاءالحديث.يصعكنابالدارقطنيوتال8(،1

3الدارقطني،فولالذمبيونقل
قلت.قال.

فضلفيحديثاعهوساقمصانهوم@

وضعمنلأشيا.افهذهتال.تمالص@افة،فير@خ@المامة،
/1)الميزانالمدبر.مذا

3جانصابنتولوأفا@النمبيتالهساالحافظونقلى،2
القاثو،عبدابنقالقال.

(73/1)اللانالحلشصشكر

لهأصللارماافقاتعنالموضرعاتيرويكانحبان:النقال
يحل=لاالأنات،ص

ص.ا،كنافي(1)

واللان.واليران،المجروحين،كبمنرالصوباللهالجدالأصلفي(2)

كحا(3)
رلحلهالأصلفي

"

طقه،.لمن



-

اطول@لجؤء

محمدبنإسماعيل-9
ف:يو@بن

منلجبريني،ارونهاأبو
حبيبعنروىفلسطين،حيةنا

لك،ماتبكا

أحاديثوكيرهم،التنيسيسلمةأبيبنوعمروسلام،بنوالقاسم

عنهالمروزيموسىبنيوسفعنحدثهاموضوعة

نجيحبنإسحاق-10
(3)

الملطي:
الأئمةمنوأقرانهماجريجوابنكثير،أبيبنيحىعنببغدادحدث

حجربنعليعنهروىموضوعة،بأحاديث
منهاثيثأحا

1/1)المحروجنكتاببحال،بهلاحتججارلاعنهالرواية الدارقطني.وتال6(،2

لنصالحقالالذميوقال2(،الالضحفاءتروك،
الحديتيفعكانجزرة.محمد

والمارتطيالحافظاليسابرريعليأبووقالالكنب.أركانمنركنلأزسياوقال

اللسان(254-253/1)الميرانتركميعلىمجمعالنمبيقلت.كنابةوالحاكم

الجرحالصدئأهلحديتحديثهأجدفلمحدفيفيقظرتحاتم:أبيابنقال

2/1)رالتعديل الاخججيجوزلاويسرفالأسانييقلبممنجانابنرقال6(،9

1/1)المجررجنكاببص النيم-رتال.(2الالفحفاءفيالدارتطنيرفكره0(،3

اكلامحكايةلعد
اوقالجان-.ب@

بن
ألجوزي.ا

1/2)ليزاناكذاب،هرودبو 4،)7

1/4)اللانوانطر 33)

عدوكذابأيضا.وقال)0615(،التا@لخالله،رحمهلارقال:مينبنيحىضعفه-

1/2)الميزانخيث.محهرجلالله الاس،أكذبمنأحمدرقال202-0(،0

2/2)والتحديلالجرح لعل@!الصحماءمتروكالاني:وتالمأ،32)الرجمة5(،3

1/1/2)عديلابنالكامل 29)

ميناب@عنعديابنرلقل
روضعبالكدبالسحروينمنالملطينجيحابنقال.أنه

رالشانن،=أحمدفرلرنقلالحلبت،نكرنال.أنهالبخاريعنونفلالحلبت،

لخهمولحلهاالأصل،فيكنا(1)
ا.

دنبىلأصل:افي(2)
الابففالراحعكلسوالضربا



-
بلىلمصحئح@لممخط

الكاهلي:ثربنإسحاقا-ا

وابنالئوريسفيانعنوخراسانبالعراقحدثالبخاري،حذيفةأبو

أهلمنجماعةعنهروىموضوعة،بأحاديثأنىبنومالكجريج،

سان.وخرالحراقا

الطبري:)بر@ميمبنإسحاق-12

عياض،بنوالفضيلعيينة،وابنمالك،عنروىاليمن،سكن

الذوعبد
محمدبنالفضلروىوقدموضوعة،أحاثيثالعدنبالوليدبن

عنه.حمة،1(أبيعنالسديزيادبنعليبنوالحسنالجزري،

1/2)الكاصل 2 9 كتابالحديث،وضععلىيهريخمنجانابنوسو1(،/

وقولإلخ،بالكذب.معررتيحى:ترلالنحيرنقل5(،6لا/المجروجن

1/2)اليزانأحمد. /1)تترلبتييز/الاسحف/صكذلر@الحافعلى.رقال0(،0

حاأبوقال-
2/2)والتعديلالجرحيكذب،كانيرعةوأبو3 جان.ابنوتال4(،1

لهأعللابمااتيواتقتعلىالحليتيفع
/1)المجررجنكابالأتبات،عن

1 أحدعبهاتابحهلاوشا@شائاونكرةصفوظةيخراحاثيئهعدي.ابنوقال5(،3

1/1/2)الكامل تكذيهالنمبيرنقلا(،الالضعفاءمتررك،الدارقطني.وقال6(؟3

ئةأبيابنس
1/1)الميزانانظر.والحارقطني،يرعةوأليهيونبنومحص 8،)6

1/3)اللان 5

ابنوقال@لموصوعات،بالأضا.انقاتعنياقىجثاالحديتشكرحان:ابنتال-

1/1/2)الكاملالحديث،سكرعدي نكرالدارقطني.قالالنحبي.وقال9(،3

/1)اللسان@1(،@/1)الميزانانظر:عدي،و@بنجانابنقولوفكرالحديث،

3 44).

محدالبم-وتخي@الحا.حممةابر(1)
3(،ما/1)اللانانظر:الزيدي،يرسفلن

حمةاسالأص:ولي



اطول@لجزء

:(1)الطهرمسيوهببنإسحاق-13

الذعبدعنروىمصر،أهلمن
حدثوناموضوعة،أحاديثوهببن

محمدعن
عنه.وغيرهالمسيببن

نهشل:بنأبك-14

خالدأبيبنو)سماعيلالأعمش،عنروىالبصري،الوليدأبو

عنهروىموضوعة،ديثأحا
ر.كنجاموسىبنعيسى

الجويباري:اللهعبدبن@حمد-15

قدخبيثكذابالهروي،
فيكثيرةأحاديث@الذرسولعلىوضع

بوجه.روايتهولاحديثهكتبةتحللاوغيرها،لأعمالافضائل

يخصالقلحملعلىإلاالكتبفيذكر.يحللاعراخاالحديتيفعجان.ابنتال-

1/1)المحررحبنكناب لالألاطل،بحدتمنررككذابالدارفطنيوفال9(،3

1/2)اليزان @8ء3/3773)اللانةوانظر3(،0

حديمنيىماوالثقكخالدأبيعنيرويجئاالحديثمنكرجان:ابنقال-

جنرالمحركتابلاعتار،اسيلعلىإلابحالتالروايةرلابهلاخجبىايجوزولا

اللاروانظرجان،ابنقرليخريخهيخقل@جت5(،1/1)الميزانوانظر:ول(،/1)

منا.الحاعقولأضاتحيث6(،1/2)

1يا/المجروحينكتابكناب،الدحاجلةمندجالجانتابنقال- ابنوتال2(،4

كه،فييخرجهاكرامابنفكانيريد.ماعلىكراملابنالحديتيضعكانعدي.

1/1/1)الكامل ارتطنيالدتالركذاالضحناء@76(،كناب،الشافي:وتال1(،1

النقاش،سجدوأبوواليهقيوالجوزقانيالخليليوكذبال\(،الضعفاءكذاب،

1/1)الميزانةوانظر (1كا/1)اللان(07-108

ليرمى"نىمصرترىمنتربة@ىلة(1)



بلىللصحعح-للممخل

القاسم:بنالحسنبنأحمدا-6

حدثالكوفي،
منوغيرهماغياثبنوحفصوكيع،عن

الكوفةأئمة

عنحدئوناموضوعة،ديثأحا
عنه.وغيرهلأرغيانيا

ةأب@بنالحسنبنأحمد-17

المصري
(1)

عاصم،أبيعنيرويبالبصرة،عنهكتبلأبلة،اأهلمن

موضوعة.ديثأحاوكيرهمرسيابنر)براهيممنهال،بنوحجاج

كالب!بنمحمدبن@حمد-18

جماعةعنروىاياه-داللهيرحمناالواعظ-الخليلغلامالذعبدأبو

القالناذكرهماعلىموضوعةأحاديثالثقاتمن
أحمدبكرأبوضي

كاملبن

خلفابن
لفهباونعوذوورعه،زهدهمن

يقيمزهدمن
المقام.فلثحبهصا

ال@فيذكرهيحللاالئقاتعلىالحديثيضعبمصركانكوفيشخحان.ابنقال-

1/1)المجروجنكابيخه،القدحسيلعلىإلا قروكالدارقطني:وقال5(،4

/1)اللسان0(،1/9)اليزانوانظر:بالمنايهر،حدثةيون@ابنوتال2(،ال

1 هأ262)مةمات1(،5

احمدجان.ابنقال-
مندجالكنابالأبلةأملمنالمصريأبانبنالحنبن

1/1)المجررجنكابوضغا،الماتصالحديتيضعالدجاجلة ابنوقال9(،4

1لا/الكاملالضعفاء،فيالأمرئيئمووقال.الحديت،برقكانعدى 2 7 /،)1

أوتالا(،اللضعفا.اكذاب،تاخررقطني:لدااوتال
بو
لحاكماحمدأ

"

لمتين،بالى

م@(.ا/1)اللسان0(،9-1/89)الميزانوالظر.القاش،وكنبه

اصلهحبان.ابنقال-
منالحديثيكنلميتفف،كانلغدا@سكنالصرةمن

نانه

1/1)المجروحين.كابيال،ماكلفيي@كان متروك؟الدارقطني.وقال0(،5

1/1)الكاملالضعفاسفيينأمرهعدي.ابىوقال2(،الالضعفاء 2 7 وقال1(،/

/2)والتحديلالحرحةرانظربغداىدجاليكونأدأخىداود.أبوقالالدمي.

4-1/141)لميزانا1(،42)جةتراك@(، 1/2)للانا1(،2 73).

حا.كنا(1)
والراحع.الأصني



-

اطول@لجؤء

الصلت:بنمحمدبنأحمدا-9

ومسدد،القعنبي،عنروىالعراق،أهلمنالحماني،العباسأبو

وضعوقدوضعها،أحاديثالوليدبنوبئرأوي@،أبيبنلاسماعيل

ببعضها.عنهحدئوناهؤلاءلقيفيكذبهمعأيفماالمتون

القباني:سعيدبنأفلح-20

الذعبدعنيرويالمدنيين،جملةفيوعداثهقباءأهلمن
رافعبن

عهروىالموضوعات،وغيرهماصالحأبيبنوسهيل
يون@بنعيسى

الهمداني:حوشببنأصرم

بنزيادعنيروي
عنه@روىالموضوعات،وغيرهسعد

بنإبراهيم

بنإبراهيممثلعنهكتبواقدالنيسابوريونومشايخناوالناسالجوهريسعيد

وأقرانه.السعدياللهعبد

كانالحراقيين،صيرري@ا@أهلمنحان:ابنقالا-9
كابعيهم،الحديتيصع

وتالمنهحياءأقلالكناينفيرايتصاةعلىابنوقال)1/351(،الحجروجن

1/1)لمجزاناةنظروا2(،اللصحما.االحديت،يضعرقطني.لداا /1)اللان0(،4

حاأبورقالباس،بهلىمين:ابنقال-
/2)والحديلالجرحالحديث،صالح3

اوقال)3331(،لترجمةا2(،43
عنيرريحبان.بن

وعنلمرضوعاتالتقاتا
لأتباتا

7(،1/1)المجروجنكابلحال،عهالروايةولابهلاخجاجايحللاالملزوقات،

اونقهصدو@،لذمبي:اوقال
اوقالمين،بن

بر
حا

تم.
1/2@انليزالح،عا 7 وقال@،4

مأ1/2)تقربس.ماهأ/للاهسنةمكالابحفمنصدوق@الحافظ.

وقالا(،لعلاالدارمينلىلخمجن،ابنقالوكنايخث،كنابسيدبنيجىقال-

عديابن
1/1/2)الكاسلالضحف،ينوهوصفوظةيخررواياتهعمةة النوتال7(؟8

ئمين،ابنقولرنقلاققات،علىالحديثيضعكانةحبان
ا/@وجنالبمب

1 لجرح=ا)53(،لبخ@يالضحما.متروك،قي.لن@واحاتمرأبوالبخاريوقال1(،8



بلى@لصحيح-@لممخل

الأنصاري:اميم)بربنثر-22

الأوزاعيعنروىالقرشي،سعيدأبوويقالعمرو،أبوويقال
عةوجمالثاماأهلعنيرويمرضوعة،أحاثيث

لعراق.اأهلمن

اله@لي:الحمينبنبثر-23

وغيرهمالكبنأن@عنعديبنالزبيرعنروىلأصبهاني،امحمدأبو

عنهروىموضوعة،أكئرهاحديئاوخمسينمانةعلىعدءيزيدكتابا

ني.لأصبهاا

اباهلي:زيادبنبكر-24

الذعبدعنموضوعةأحاثيثالثامأهلعنهروى
المبارك.بن

=

2/2)وايحديل 1/2لا/حد@لابنالكاكل6(،للالنانيالضعفاء6(،3 فير5(،8

لا/اليزانرانطر.3(،الالضحفاءالحديث،نكرالدارقطني.وقالالخاري،قول

2 1/4)@للان2(،7 62).

5)ولوانحدبلالجرحالحدبا،ضيفحاتمأبوفال-22 ونالا(،@@@)النرجمة@ا،1

كابيخه،القدحسبيلعلىإلاذكر.يحللااثتاتعلىالحديتيضعجان:ابن

1/1)المجروحن الحقييرقال9(،8
"

عنيروي
الضمفاءالموضوت،لأ@زاعيا

عنروىعل@:ابنوقالم@،ا/1)
1/1/3)الكاملضوعفصأحاثيثلأنمةا 2،)0

1/3)اليزاننظر:وا (20-2/19)للانا4(،5

الضحفا.3(،1/1/51)الكاصل7(،2/1/1)قالكيراياريخنظر،يخهابحارفيتال-23

بالوفع،عدىلنالزيرعنأحدفيعلىجانوابنحاتمألورحكم1(،5لا/لل@تلى
2/3)و@لحلبللجرحا 1/1)لمجروجناكناب5(،5 منررك،رفطني.لدااونال0(،9

كذا
نخةوله@،@الالضحفاءوفيالميرانفي

اينرقالموضوعة،عديب@الزيرع@

1/1/3)الكاملبالسحنرفيىحمنهعمةعيم. /1)اليزانوانظرة5(،1

3 .(23-2/22)اللان5(،1

علىالااليهبفيذكر.يحللاافقاتعلىالحديتيضعدجالشبئجان.ابنفال-24

1/1)المجروجنكتابيخمطالقدحسيل 1/3)اليزانوانظر:6(،9 انالل@4(،5



-

@لجؤ@الول

25-
البصري:حسانبنبزيع

واسعبنومحمدعروة،بنهامعنروىالخصات،الخليلأبو

بنالرحمنعبدمثلالئفاتعنهيروبهاموضوعة،أحاديثوالأعمش

وغيره.ركلمباا

عبيد:بنبهلول-26

كهيلبنوسلمةخالد،أبيبنإسماعيلعنموضوعةأحاديثروى

محمدمثلالثقاتعنهيرويهاوغيرهم،
بنوالحسينالجرشي،موسىبن

نهما.أقرامنوغيرهماقزعة

:(1)الطابجيعبيدبنبختري-27

يرويموضوعة،أحاديثهريرةأبيعنأبيهعنروى
بنهثامعنه

2/2)واتحديلالجرحالحليت،ذاهبحاتم:ألوقال- 1لاالرجمةى؟1 رقال6(،6

لا/المجروجنكتابلها،المتحمدكانهموصوعةبايخاءائقاتعنياتيجان.ابن

لهتلتتروكةالدارقطنيعنالبرقاننوتالا-991(،لما
قال:عجانبثامعن

عصيالنوقال3(،الالضحفاءبواطل،ير
"

عنأيهعنعروةبنثامصأحاديثه

1/1/3)الكاملأحد،عليهايابحهلاناكيركلهاعالة ليترجمتهوانظر2(،5

3يا/الميزان)1/65-75(،للعقيليالضحفاء (2/12)اللسان6(،0

-

حاأبرقالكوفي،هو
مكريء@لي@زرعة.ألووقالفاهب،الحديتضميفمو:3

2/2)والنحدبلالجرحنصحدونركضحقابهحبنالحلبت، )7071(،الرجمةلمأ9

الصحروحبنكاببحال،لهالاحتحعيجوزلاالحديتيرقشجعةحبانابنوقال

1/3)الميزانوانظر2(،1/20) (67/2)اللان5(،،

حاأبوقال-
2/2)والتحديلالحرحالحديث،ذابضحيفمو.3 الترجمةلمأ،7

وقال=ناكبر،عامتهاحدثاعثرينفدرأبهعنروىعليمابىوفال)0071(،

ةبالمحداساظفالدالطمي،والتترب.و@تمديل،@لجىحوسد@لططني،،الأصل:في@1@

مافاتا@لكلي،ر@لممحمة@لكورة
لرى

@الصو@أله



@لى@صحثح-للمدخط

رعما

بنبركة-8
الحلبي:محمد

موضوعة.ديثأحاأسباطبنيوسفعنيروي

المحاربي:سليمانبنتليد-29

أبيعنروىالحديث،منكرالمذهب،رثيءإدرش@،أبووكنيته

منجماعةكذبهموضوعة،حاديثاالجحات
أئمتنا.

بنجعفر-30
@حمد

علي:بن

وبمكةبمصرحدثمتأخرشيخمصر،أهلمنالمصري،بيانابن

2

نجمأبووأمايخصفانص@حاتمأبرفاماتركمطوكير.حاتمأبرضحعهالذهي
الحافظ

ضيفحجر:ابنوقاللا/992(،اليزادالموضوعات،أيهعنروىفقال

.(1/94)تقريبقالسالحة/منمتروك،

يحني:عقوتجيهنابركةمدالي@الأترسأليلنعالحتال-
رالتحديلالحرحيثه،حد

(2/2 بمطحدثحديثعيهأدخلافادقلبهوربماالحديتيرقجان.ابنوقالى،2

1/2)المجروج@كتابانفر"ب@بهلاخجاحايجوزلا وسانرعدي:ابنوقال2(،0

1/1/3)الكاملضحيفوهريخرهيرويهالابواطيلماكيربركةأحاليت رقال4(،4

ليالدارقطني
شه

/1)الميزانالظر:بالكدب،متهمالنيم.وقالالحديث؟يفع

@2/9@اللمان@@33ا-033

من-وكلعتاد،حتمكذابرقالليء،لي@مين:ابنتال-29
أوطلحةأوعتان

أحذا
أجمين،رالاسلملانكةوالذالمنةوعليهكصيكتبلادجال@ث@ابخيأصحابمن

أحمدونال2(،1/6)للعفييالضعفاء1(،1/1/37)الكامل)0762(،الاريخ
"

/1)اليزانخيث،لفظوفيوعمر،بكرأبارافضي-ثاوتأبروقالب@باسلا

3 يستمرافضثاكانحان.ابنوتال)19(،الضعفاءضعيف،ةالشاتيوقال8(،5

2لا/المجروحينكابعجانب،البيتأهلفضانلفي@روىمحمد@أصحاب 0،)4

1/1)تقريبت.الامف/منضجفرافصيالحافظرقال 12).

بوضعها-نتهمهكاموضوعةباحاثيثحدنناناكره.لعضفكرأنلعدعديابنقال-30



-

@لجزء@الول

بنوسعيدبكير،بنويحيىالليث،كاتبصالحابيعنالمواسمفيأيضا

الفهعبدإلىارتقىوربماعفير،
بأحاديثمريمأبيوابنيوسف،بن

بذكره.لاشتغالاتسويلاموضوعة

العروس:صاحبجعفر-31

الثقات.علىالحديثوضع

بوري:النيسايزيدبنالجلىود-32

عليأبو
(1)

سمعتموضوعة،أحاديثالثوريعنروىالعامري،

الجاروديبكراباأنيذكرونمثايخنا
(2)

مقبرةفيبقبرهمرإفاكانئحا@لا

قبرك.لزرتالمناكيربتلكتحدثلملويقول:الحسين

ففاراكاندقال:يرن@اسوذكرهففا،راوكانفلكنتيقنبل
لميراناالحديت،يفع

(1/4 1/2)المجروجنحبان،ابنوكنبه0(،0 ديترجمتهوانظر6(،1
/2)اللسان

-

علىلهأق@فلمالحروسكبموجودهمظادمنوعرهاالرجالكبفيعهبخت

2/5)والتعديلالحرحلأ،761)الارلخبئيء،ليىمين.ابنقال-3 وتال5(،2

حاأبورشالكث@(،/2/1)الكيرالرلحالحديث،فكرالخري:
يتارو@@كر:3

2/5)يلوالحدالجرحكناب،حدلىيكتبلا بالحناكريمردحان.ابنوتال5(،2

1/2)المحروجنكابله،أصللاماالنفاتعنوبرويالحابرعن رنال0(،2

@،ال@الضعماءمتروك،الدارفطني:وفال)001(،الضمفاءالحدبت،نروكالناني.

.(91-2/90)للانا3(،كه/1)رليزاانظر:وا

الصحاكأبرويلعر،لالرو@للاناليرادوننالصحاك،ألوللحارتطني.الفعفا.فيلا@

مىلصويبواتصحيفرمردالحرمي،لأصل.افي(2)
واللساردلبراا



ب(ا@ه/

للى@لصحيح-للممخل

البصري:عمبربنالحلرثك@-

محمدبنوجعفرالطويل،حميدعنروىعمير،أبركنيتهوقبل:

أعلم.لذواموضوعة،ديثأحادقلصاا
الهاشمي:عليبنالحسن-34

روىموضوعة،بأحاديثالزنادأبيعنحدثالمدينة،أهلمنشيخ

عنه

وغيره.وكغ

البلخي:محمدبنالحسن-35
قا

وقدموضوعة،أحاديثوغيرهالطويل/حميدعنروىمرو،ضي

لأحاديثاتلكبعضوجدتحتىللفريانانيبعضهافيالذنبأنأظنكنت

انننابخاريعهسكت-33
حمادعنتوئتهحكىفتدحاتمأيابنأماالكبير،ريخ

بن

/3)رالتحديلالجرحصالح،رحلنقةرهوالأخير.وقالحاتم،وأ@ميىواب@زيد

الأضا.الأثاتعنيرويسنكانجان@ابنوتال)383(،ايرجسة3(،38

1/2)المجروجنكابالوضوعات، طريقشمحينابنونقهالنمبط:وقال3(،2

كللاميخهوحكىصيفاإلاأرا.ومارالشانيحاتموأبوزرعةوايالكومجإسحاق

1/4)اليزانحبان،وابنالحاع أحادلةوفيالجمهوروتقهالحافظ:وقالى،0

@ختلاخر./افيحفظهتيرفلحلهويخرسا،جانوابرالأز@يسبهاضحفهفايهر

(143/1)تقريب

أبووتال)56(،الضحنا.2(،ما/2/1)البهيرايارلخالحديث،شكرالخاري:تال-34

أربحةأوأحا@يتنلانةررىالحدبت،ضميفالحلبت،نكرلقريلىحانم:

ضعبف،ةالانيوفال7(،للاالنرجمة0(،3/2)و@بحدبلالجرحناكر،احا@يت

فلاالثايرعنالمناكريزويجان.اسوقالم@(،)االضحفاء
يوافقلماإلايخج

1/2)وجنالصنحاباف@ات، /1)الصحفاءالحدبت،منكرةالحفبليوفال@(34

/1)اليزانوالدارقطني،حاتموأبروالانيأحمدضحعهالذمبي.وقاللمدع

5 تتريب.ق.تالسادسة/منضيفالحافط.وقال5(،0

عنوالموضوعةلأضا.الأعرابياوعوتالطلحيدعنيرويشيئحبان:ابنقال-35

بحال-عهالروايةولالهالاخجاجيجوزلاالمفلوبفمالأحاثيتانفاتنجرساص



-

اطول@لجزء

معاذعد
بن

الحملأنفظهرالثقات،منوغيرهماالفضلبنووارثأسد،

محمدالبلخي.بنالحسنعلىفيها
36-

:(1)الأردنيعليبنحسن

اثأهلمنالغني،عبدأبو
أحاديثالإماممالكعنيرويم

موضو

7-
علط:بنحن

حدثالعدوي،زكرياابن
وغيرهالزهرانيلربغاأبيعنمعدان،عن

من
لهرأيتموضوعة،بأحاديثالئقات

أبيبنليحىواحدةنسخةفي

سلمة،أبيعنكئير،
أنهاعليهاالقلبيشهدحديثاعربضعةهريرةأبيعن

موضوعة.كلها

=

1/2)لمجروحيناكتاب اوقال8(،3
نكرالحقلي.وقاللمحئمماكر،أحاكلعدي.بن

نظروالحديث@ا
"

1/5)لميزانا 2/2)للسانا9(،1 49)

ائتاتويخرصنسالكصيرويحان:ابنتال-36
/1)المجررحينكابعيهم،ويفع

2 عدي:ابنوقال0(،4
رانظرعليها،يتايعلاأحاثيتله

"

1/5)الميزان انالل@5(،0

كا@الحليث،ر@مشعلى@لضعبرهم@شيوخعنيرريجانابنقالك@-

1/2)المجروجن يضععدى.ابنوتالشروكالدارقطني.وقال1(،4
وبلزقهحدته

1/1)الكاملفيم،كموهوقومعنويحدثاخرين،تومعلى الدير.وفال9(،2

اللان5(،1/60)الميزان)ك@283(،بغدادتاريخةوانظر3(،09)الضحفاءكذاب،

كنا(1)
لي

وفيلأعل،ا
دل@هضتحكلرلالأردصا،داليران:والجروجن،اكبونيللان،ا

@أزس
ر@ق.



@لىللصحيح@لممخل

38-
علو@ن:بنحين

منشيخ
موضوعة.أكنرهاأحاديتعروةبنهنامعنروىمكة،هلا

النصيبي:عمروبنحماد-39

عةجماعنيروينصيبين،أهلمنإسماعيل،أبوأنهةوقيل
من

الثقات

بمرة.قطةساموضوعةأحاديت

الجهني:عبسىبنحماد-40

بنوجعفرجريج،ابنعنيرويدجالالغريق،له:يقال
محمد

وغيره.سيفبنسليمانعنهروىموضوعة،ديثأحاوغيرهمادقلصاا

كانحبان:ابنقال-38
عروةبنفامعلىالحديثيصع

أحمدكذبه
ر2(،لما/1)المجروحينكتابحنل،بر

النحي.وقالالحديث،تروكضيفواههوحاتم:

لشاواحاتم
1/5)لميراناتروك،لدارقطني.راني 4 2

وفال)291(،برقمالمطبرعةفيوموكذاب،لهماال

نركوه

صرغبره
وفالوضغا،النفات

أبورقالكناب،معي@:ابنتال

أبروتالجثا،ضحيفعليتال

لللارقطنيالصحفاءفيولكن(،

.(63)صالصعفاءفيالنبم

مين.ابنوقالمع@،الضحفاء@@،@ولا/@الاربخالحديت،نكرالخاريقال-39

حاأبروتالليء،ليى
واميررعة.أبروقالجذا،الحديثضجفالحديتنكر3

3/1)رالتحديلالحرحفيالنلانةالأقوالالحديت، تروكالشاني:وقال4(،4

حانابنوتال)631(،الصحفاء
"

كابةتحللاالتقات،علىرضحاالحديتيفع

1/2)المجروجنكابالحجب،حهةعلىإلاحلثه متروكالذبي.وقال2(،5

1/5)اللسان5(،كا/1)ليزانانظر.وا2(،7)صلصحفاءاالحليث، 58)

رتال3(،6للاالترجمة1(،3/54)والحدبلالحرحالحدبن@ضعبفحاتمأبوحفال04

2لا/المجررحينكتاببالاحتججبجوزلامقلوفأيخاءيرويحبان.ابن 5،)4

وقالمه،هالا/اليزانرالدارقطني،حاتمرأبوثاودأبوضعفهالذهبي.وقال

تقرب.ق.هأت208)صةماتالتاسحفمنضعيفالحالظ.



@لجزء@الول-

ا@ا-
(1)

بخاعمر:

المدنيالعطافأبيابن
(3)

بنوعقيلالزناد،أبيعنروى
خالد

اعنهروىمناكير،ديثأحا
وغيره.أوش@أبيبن

السمرقندي:سلمبنحفص-42

حدثمقاتل،أبو
اللهعبيدعن

ومسعرالسختياني،وأيوبعمر،بن

بنوكغكذبهموضوعة،ديثحابأوغيره
لكوفة.بااحلجرا

هارون:بنعليبنحميد-43

بعدبالبصرةحدثخبيث،كذابالمتأخرينمنشيخالقيسي،

الحسن()وقيللثلثمائةا
(@)

حدالواعبدعن
الثاذكونيوسليمانيخاث،بن

2/1/3)الك@رالاريخالحديت،منكرالبخاري:قال- رتال)47(،الفمفاء7(،6

/3)والتميلالجرحالديد،الضمفعلىينهحدي@الحديثشكرمموةحاتمابو

1 اسوقالالصحفاء@21(،صحيف،كوفيالشانيوقال7(،لللااقرجمة7(،7

1/2)المجروجنكتابموضرعة،كلهاباتياءياتيحبان. الحافظ.وقال5(،5

منضعيف
وانظرما(،1/7)تقريبق.افماين/بحدماتالنانف

"

/1)الميران

مهديبنالرحمنجدقال-
يكنبصالجراحبنوكغوكانكهالروايةتحللارالله"

1/2)والتحديلالجرح ولكنهوعاثةتقفصاحبكانجاد.ابنوتال752-6(،5

المجررجنكتبأص،لهالي@أنهالحديتفمنيحلمالتيالنكرةلأشا.باياتي

1/5)لميزانانظر.را7(،6)صلضحفاءاوا@لنحي.ارقال2(،1/65) 77)

-

وسمعحبانابنلقيه
يخلو=لاألهرعلترتركا.دقمناقال.نمدكرهاأحا@يثنه

الابفةالمما@رمنواقصوبسجحمرا،الأصلدي(1)

دفها.المصا@رمنوالضودبدالزاي،لالمرفى،ةالأصلفي(2)

3ليهرولحله:الأصلفيكلا(3)
"

مايلأ
الاسخمنتلمبقولحلهالأملننكحاالقرمنليى



بلى@لصحيح-للمدخل

غنج.بزوجيلقبالثيخهذاوأظنموضوعة،بأحاثيثوغيرهم

المريزي:حبيبأبيبنحبيب-44

السكريحمزةوأبيالصايغ،إبراهيمعنبمروحدث
(1)

بأحاديث

ضومو

سياه:بنحسان-5

منمناكيرأحاديثالبنانيثابتعنروىالبصرة،أهلمنسهل،أبو

غيره./فيهاالذنبيلزملاكهالثقاترواية

كابى:بنحسان-46

مالكعنروىمصر،أهلمن
موضوعة.ديثأحاأن@بن

بها،فحدتلهقلبتأولأحا@يت،امنهقلبيتحمدالنيهريكرنأنإماشينين.أمرصن

1/2)الصحروحينكاب باطلةأحاديتعلياأملىحان:ابىقالالدمبط.قال3(،6

1/6)اليزانوانظرجان@ابنكلاملمحىحكايةومذاما\(،/1)المغني 13).

1/2)المجروجنكبالنقات؟علىالحديتيضعكانةجانابنقال- وقال5(،6

أحمد.وفالموضرضيأحاثبتررىالنفاش.وفالالحدبت،بضعكانعدي.ابن

1/1)الحللوفيالموضوعاتفيالجوزيابننكرهكذاالحافظ.قالكذاب، 36).

ساقه
/1)اليزانوانطرعن@يحتمهدياب@كانكذا،مو@قال.بأبيعن

4 2/1)اللان1(،5 69).

كابالأنات.حديثيثبمالاباانقاتعنياتيجذاالحديتمكرجان.ابنقال-

1/2)المجروجن تحقيئالمطبوعةوفيلم@،الالضعفاءفيالدارقطنيرذكره7(،6

اوضعفه)581(،لرقمالصبغ
ليزانانظر.وا1-941(،ما/1يا/مللكااعدي،بن

(1/7 1)كم@لان1@974(،8 78-179)

ةجانابنقال-
النقاتعلىالأنجاريقلبمصرأملصشح

الأناشصعنوبروي

/2)الظنيبكديبلم@ر.وانهور،@مامالكريحمزةرأبرخطا،ومولرعااعل.اا،في(1)

@لكرجم@حزةوأيالصشغعى@رابمروىجبتشليوالجت2*(،



@لجزء@الول-

النصيبي:حمزة-47

بنوعطاءنافع،عنيرويالجعفي،حمزةأبيبنحمزةوهو
ا

ربع،بي

بيوأ
سوبنبةشباعنهروىموضوعة،ديثحاألزبيرا

ا
ر

الفزا
وغيره.ري

خالدها-
العتكي:عبيدبن

حدث
بنأن@عنبمرو

موضوعة.ديثبأحالكما

لدخا-49
(1)

إلياص:بن

محمدعنروىلعدوي،اويقال:لقريئمي،ا
بن

لمقبري،والمنكدر،ا

اللهوعبدالعقدي،عامرأبوعنهروىموضوعة،أحاديثعروةبنوهئام

وغيرهما.نافعابن

ىلببالاتجججحللات،ا@لز@
2ا/@ا.برويمب 7 ل@.الأزوقال@@1

نيمأبووقالالحديث،منكر
الدارقطي.وقالبالنايه@،مالكعنحدثلأصبهاني:ا

2/1)للاناني.لأتوالامن@نظرامتروك،ضجف ونقلتروك،لنبم.اوتال9(،8

7لا/اليرانوالحاكم،حانابنقولفيه ى9

3/2)والنحديلالجرحالحدح@احمد@طررحلإمامافال- )919(،افرحمة0(،1

5لاالتارلخفلنا،يارييىمجىالنوقال الحديثضيفحاتم:ألررقال0(،4

2)ولوالتحديلالجرحضيف،مرزرعةابورقالالحديت،منكر ابنوقال0(،1

عنينردجاد.
1/2@المجررحينبىا@رضوعات،لأيخا.باانقات 7 وقال@،0

6لا/اليزانمتررك،الدارقطني عدي.ابنوقال6(،0
الطرمرضرع،ير@لهماعامة

1/6)الميزار 1/1)تقريبتبالوضع،/متهممترركالحافظ:وقال6(،0 99)

1/2يا/اقارسخلطر،بالبخاري.قال- سأصعنيرويجاد.ابنوقال9(،4

2يا/المحروجنكابأصل،لهامامرضوعةنخةسالك ترركالحافظوتال9(،7

معلحديثا
منجلاقه،

1/2)تقريبق.مسة./لخاا 1/6)الميرانلظروا5(،1 34).

1/2/2)الكبيرالاريغل@ء،لىالرحس.عدبنيحىعنالخاري.قال- ل@ا9

نرجمن@المراجعمنوالنصوباخل@@الأملفي(1)



@لىللصحيح@لخط-

خالد-50
:(1)المصريالدائمعبدبن

موضوعة.أحاديثيزيدبنناحعنروى

خالد-51
الرحمن:عبدبن

عنروىالعبدي،ويفال:الخراساني،الهيثمأبو
حرببنسماك

عنهبهاحدثموضوعة،أحاديثمغولبنومالك
الناس.العسقلانيعيسى

5

3/3)لتحديلواالحرحلحدي@امتروكأحمد.وقال0(،1لاالضحفا. ادقال1(،2
بن

مين
"

وقالالذكر،الالقالموضعوالتحديلالجرح6(،لاااترلخليء؟لي@

حاأبو
القولانبقوي؟يىضجفزرعة:ابووقاللحديث،اشكرلحديتاضيف.3

3/2)والنحدبلالحرحفي )271(،الضعفاءالحدبث،شروكالشانيوفال1(،2

لها،الواضعأنهالقلببل@يشقحتىالثقاتعنالمرضوعاتير@يجان:ابنوقال

1/2المجروحسنكشاب خالدالحافظ.وتال9(،7
المدنيالحدويبباس،أوبلاسبن

1/2)تقريبق.تالابعة/شالحديث،تروكالبوي،المجد@مام 1،)1

1/6)لميزانا0نظروا 27).

شيئحان.ابنقال-
@

انقاتحديتلةلاالتيالصناكيريزيدبننافععنيرويري،

1/2)المجروجنكابالنهررةبالأسايدالوايةالشرنويلزق النوتال0(،8

1/2)الكامليهمابحضحدفيننعدي. 33 المغنيضحيف،ةالذبيوقال1(،/
1/6)لميزانانظر:وامأ،1)صلضحفاءا2(،1/40) 33).

باسلازرعة:أبروقاليخزا،عليهيئنيمحينبنيحيىكانبهباسلاحاتمأبوقال-
1/3)والتعديلالجرحله، يخطنممنكانحبان:ابنوتال)0451(،الترجمة2(،4

لالكنرتم@الحدالةحدعنخرجحتى
المجروجنكتابانفرىإنابهالاحتججيعجبني

(1/2 حفظهننالحثيي.وقال1(،8
1/1)الضعفاءشيء، لي@ةعديابنوقال6(،1

1/2)الكاملبذاك، دس.الناسحة،/منأومام،لهصدو@الحاف@:وقال9(،2

2لا/تقريب .(1/633)الميرانوانظر5(،1

لانهالمصا@رحمغ@يرمص(1)
أليتا.لخفيلر.3وةقلتحمحر.النالحا@قاللكئمصري،

أنهليطهر3عرهفيولالصريونىبرسحيد
(+2/9)@للمادبالا-بصري



-

@الرل@لجزء@

خالد-52
إسماعيل:بن

لذاعبيدعنروىالمخزومي،الوليدأبو
موضوعة.ثيثأحاعمربن

المكي:عجلانبن@رد@-53

بنأن@عنعقال،أبيعنيرويالبجلي،ويقال:
أحاديثمالك

عنهروىموضوعة،
وكيره.الطائفي،سليمانبنيحمص

المحبربند@ود-54
(1)

قحذم:بن

منجماعةعنببغدادحدثسليمان،أبوكنيته
بأحاديثالثقات

بنالحارثعنحدئوناموضوعة،
أودعماوأكئرالعقلبكتابعنهأسامة

أحمدكذبهفي،الذرسولعلىموضوعالحديثمنالكتابذلك
حنبلبن

الذجزاه
خيرا.عبئنبيهعن

حانالنقال-5
"

اللهعيدعنيرري
بحاللهالاخججيجوزلاالحجانب،عمربن

1/2)المجروجنكابلاتجلى،املعلىإلاعهالروايةولا اوقال((81
عديبن

يضعكان
1/1/2)كللكاالحديت،ا رقطنياالدوتال3(،3

"

انالميرنظر:امتررك،

6ا/@ 2 2/37@انالل@@@7 2@.

أظةمامين.ابنقال-5
عقالأليعنيرويحانابنوقال)725(،التارلخثيء،

1/2)المجروجنكابالموضوعفوالأنجاءالكبرةالناكبر الدميرفال9(،8

منضحيفالحافظ:رقال)1/912(،المغيواحد،يخرضحفه
تقرلبقالنافة،

(1/2 33)

5-
3الحديتجفاولكهثقةثاودوكانمين.ابنشال@ري،

/1)التارلخحت،

1 1/2/2)اقاريخشي.،لانبهالحديتنكرالجاري:وتال5(،4 الصحفا.3(،2

أبووتالالابق،الموضعلبخاري،الاريخئيء،لاتهأحمد"وقال)011(،

/3)الحديثضيفابر@رعة.وفالالحديت،نكرالحديتفاهبتقةيخرحاتم.

2 1دالترجمةى،4 النقاتعلىالحديتيضعوكادجان.ابنوقال3(،9
ويرري=

أعلاه.المرابممنوالتصويبخطارمودالبحبر،الأعلفي(1)



للصحيح-@د@مدخل

حبيب:بنعفانبند@ود-55

بنأن@عنبخراسانحدث
الإيمانفيموضوعةبأحاديثمالك

عنه.الروايةتحللالأعمال،اوفضانلوالقرآن

الله:عبدبندينار-56

بنأن@عنروى
منقريئامالك

موضوعة.أكثرهاحديثمائة

5 الواسطي:معبدبنراشد7

حباب.بنزيدعنهروىموضوعة،أحاثيثمالكبنأن@عنروى

5

5

5

أحمدكانالقلربات،المجايلعن
المجروجنكا@كناب،مويقولحبلبن

(1/2 3رالمطبوعةوفيه(،الالضعفا.تروك،وقاليضع،الدارتطنيرتال1(،9

ص@فهالنيالحقلكابراكرمتروكلظالحاوقال0(،2/2)المبزانوالظر:0(،2له

تقرب.قموضوعات./

ويزعمبخراماديدرركانشحجانالنتاد-
أنه

سأن@سمع
روي@مالك،

عه

نسخةأنىعنروىعيصويضع
1/2)الحروجنكابضرعفس وقال2(،9

1/2)المغنيبالكدب،متهمالذبر ا-31(2/2)اليزانوالظر:9(،1

-

أثاءأنىعنررىمالك،بنأنىعنيرريكانشخحان:ابنقالالحبني،

1/2)المجروج@كابموضوعة، مكيسابوالذعدبنديارالخطيبرقال5(،9

3يزكانالخي
خاانه

الحديث،منكربقرلهعديابنعنونقلمالك!بنأنى3

ساق@النمبي.وقال8-283(،13له/بغدادتاريخالمجهول،سهنامبضجف،

1/2)المغني 2/4)اللسان0(،2/3)الميزانوالظر.4(،2 فيالذهبيأنإلا4(،3

مكيسأبوثينارقولهمعلىواقصرااللهجدابنيقولالماللانفيوالحافظكتبه

فازالترىكماالح@يأبر@كي@اللهعدبنديئفالفإلهالخطيبوأماالخي،

غللا.اللبمى

ك@،83)ولوالحديلالجرحى،لد.9ال@لخضجف،هناوراشدمحب@.ابنتال-

كابلها،أعوللاموضوعةأيخاهأنىعنحباببنريدعهروىةحبانابنرقال

الضمفا-ضرعفصاشياءروىحبانابنقالاللمبي:وقال((2لما/1)المجروحين



-

@لجزء@الول

58-
البصري:مسافربنرو@

عنروى
روىموضوعة،أحاثيثسليمانأبيبنوحمادلأعمش،ا

حمادعن
إبراهيمبن

ا("

الذ،عبدعنعلقمة،عن
اللوطيينفيحز@النبيعن

الحديث.الفرات...بماءاغتسلالو

59-
جناح:بنروح

مجاهدعنروىجناح،بنمروانأخووهوالثامي،سعيدأبو

ثققهجناحبن)روحوغيرهمسلمبنلوليداعنهروىموضوعة/ديثأحا

5

5

2/4)اللسان6(،2/3)رلميزاانظر.وا9(،9)ص لم@39-04

/3)يلوالتعدالحرحتروك،أحمدوقالك@(!81)التريخضعيف،محي@:ابنقال-

4 2لاالترجة6(،9 )021(،الضمفاءريخر@المباركابنتركهالخاري:وقال4(،2

حاأبووقال
ابنرقالذكره،السابقالموصعيل،وال@الحرحضحيف،زرعةوأبو3

عنالموضوعاتيرويسنكانةجان
1/2)المحروحينكابلأنات،ا وتال9(،9

1/2)المفنيقروك،ويخر،.ودأبر@اقاللذبي:ا 1(،2/6)لميزانانطر.وا4(،3

(467/2)اللسان

حاأبوقال-
الجرحلالقري،ليىزرعةأبووقالب@يخجولاح@ث@يكتب3

الصعفاءبالقوي،يىالشاتي.وقال)3422(،اترجمةلمأ،لهه)ك@والتميل

عنيرويجداالحديتمكرحبان:ابنوقال8(،1لا
الإنسانسمحهابناماافقات

/1)المجررحي@كاببالوضع،لهاشهدالحديثعاعةفيبالتجرلي@الذي

/2)الميزانبالقوي،لي@ويخر..الناتيوقالديم،رتقهالنحيوقالكأ،..

1/2)تقربقتالسالحة،/منحان،اسا@مهضج@الحافظ.وقال7(،5 53)

كنا(1)
3@راعنحمادرلحلهالأص،بر

مكنا(2)
بر

خطاملاأنطىعلىوبغبتله،ماياقصرمرنفضحعسروحصل،ا،
مى

اماقال.الحاع،للملالاسخ،
فاكإذوالحا.-رالحمحبالصادتقةصححلنررح

يمىمن

النبينالمصرك@موكصححبنروح
"

حاد@يالنرفكرهعدع@النعف
رتالافقت،

ة3@لحا
@يا.@لحاكمترنيقنجهو@لامدمامون@نقة



يلصحيح-بلى@لمدخل

عطد:أبيبنرجاء؟6-

يحىبنإدرش@عنيرويالموضوعات،صاحبللمصريين،ئميخ

وغيره.لخولانيا

الله:عيدبنركن-61

بنآدمعنهروىموضوعة،أحاديثمكحولعنيرويالثام،أهلمن

وعبدعلية،بنإسماعيلعنهروىموضوعة،أحاديثوغيرهإياسأبي

لعمي.العزيزا
المنلو:بنزباد-62

ردلمج@لئففي،ارودالجاأبو
يرويلمذهب،ا

عنلفضائل،افيلمناكيرا

وغيره.لأعمشا

6

2/6)اللانالحديث،نكرأحمد.قال- التاريخضيف،معين:ابنوقالى،6

كابالموضوعضالأضاءالمصرينعنيرويضيخحبان:ابنقالك)7493(،

3لا/ال@جروجن نظروا1(،0
"

ى.2/6)اليزانللان،ا

ل@ليىمعين:ابنقال-
5للأبتقةولي@)7135(،اياريخعا الشاتي.وقال7(،0

وذكرهالميزان،صتروكالدارقطني:وقال)402(،الضمفاءالحدي@تروك

ابنوقال)822(،برتمالمطوعةوفيوصف،بدوده(،الالضمفاءفيالدارتطني

لايجوزأصل،مهاشيءلكنيرساحديثبحانةشبيفامكحولعنروىجان:

3يا/المجروجنكتببحال،بلاخجبعا اللانمه،2/4)الميزانةرانظر1(،0

(2/4 1/2)الغنيحدي@صتركواالذهبيرقالكأ،62-63 32).

1لاالارلخنجيث،كذابين:ابنقال- متروكالاتي.وقال)3422(،(77

ةحانمأبوقالجئا،وصحفهالحديثمنروكأحد:وقال)522(،الضعفاءالحديت.

اللانةالأفوالالحدبت،واميالحدبثضعبفزرعةأبوونالجثا؟الحدبثمنكر

3/4)يلوايحدالجرحفي ئالبفيالحديثيضعراففاكانجان.ابنوتال@،6

كابةلاتحلأصول،لهاماأشياءالبيتأملفضاتلفيريرويك@البيأصحاب

1/3)المجررجنكابحدينص شمعين،بنيحصكذبراففيالحافظ.رقال6(،0

.(93/2)اليزانوانظرة7(،1/02)تقريبتالابحتي/



-

@لجزء@الول

جبيرة:بنزيد-63

محمدابن
عنروىجبيرة،أبوكنيتهويقال:الأنصاري،جبيرةبن

عنهروىالمناكير،وغيرهماالحصينبنوداودأبيه،
أيوببنيحى

الحمصيحميربنومحمدالدممئمقى،العزيزعبدبنوسويدالمصري،

وغير

الكدي:دويدبنزكريا

الطويل،حميدعنوالمانتينالخمينبعدبالثامحدثأحمد،أبو

وقدسنة،مانةلهأنيزعموكانروايتها،تحللاموضوعةثيثبأحاأنىعن

بالثام.عنهالنسخةتلكرويت
البكري:ميسرةبنسعيد-65

بنأن@عنروى
سعيد.بنيحيىوكذبهموضوعة،ديثأحامالك

1/2/3)البهرالتلىلخالحديتنكرالخاري.قال-63 وقال1(،52)الضحفاء7(،5

لامعين:الن
3/5)والت@يلالجرحسيء، حاتم.أبووقال)8252(،الترحمة9(،5

السالق،المصدونه،@يكبلاالحديتمترركجداالحديتشكرالحلبثضبف

روايصعنالتنكبفاستحقالنايرعنالنابهريرويالحديثنكرجان:ابنرقال

1/3)المجروجنكتاب /1)الكاملعيصيتابعلايررلهماعمةعدي:اب@وقال0(،1

تقربقتالابحقي/منتروك،الحافظرقال9(،2/9)اليزادوانظر:ك@(،5

(1/2 73)

ال@فينكرهيحللاالطويل،حيدعلىالحديثيضعكانئيئحبان.ابنقاللملأ-

1/3)المجروجنكتاببالقدحملعلىإلا ادعىكنابالنمي:وتال4(،1

صالس@ع
2/7)اللساننظر.وا2(،2/7)لميزانار،والكبالنوريوالكما كأ9

حاألرلو@@،139)الضحفاءالحديث،نكرابخاري.تالبصر@،هوملا-
3

هو@وة

الترحمة3(،6لا/رالتحديلالجرحالنايهر،أن@عنيرويالحديتضعيفالحديت

يرلم@نهيقالجان.ابنوقال6(،2للا
يرويوكانألا

لم@لاالتيالمرضرعاتت



لد@لصحيح-@لممخل

التغلبي:زونبنسعيد-66

موضوعة.أحاثيثمالكبنأن@عنروى

بنسعيد-67
خالد:

ا
بنأن@عنروىالثامي،الطويلأبيبن

موضوعة،أحاديثمالك

وغيره.شابوربنشعيببنمحمدعنهروى

:(1)الزنبريد@ودبنسعيد-68

مالكعنروىعئمان،أبو
الزنادأبيوصحيفةمقلوبةأحاديثأن@بن

1/3)المجروجنكنابأحا@نمي= مظلممروفال.أحا@يت،عصيابنلهصروى6(،1

2/1)الميزانوانظر.لأمر،ا 6 ى.5@م@اللان@@0

انحدنصفييتابعلاةالبخال@قالبصريمدمو-66
1/2/3)الكبيرريخ الضحماءكأ،2

حاأبورتالبالقري،مويىصرعة.أبووقالضيء،لامجى:ابنوقال)431(؟
3

ة

اللانةالأفوالجئا،صج@
ونال)69(،النرجمة4(،2لا/والنعديلالجرحلي

لشاا
اوقال2(،)سلضعفاءاالحديط،شرركني

لمرضرعاتاان@عنيرويجان.بن

1/3)المجروجنكابلها،أصللااتي @يالدارقطنيوذكره7(،1
ا@لا(،الضعفاء

3ل@طرعترارفي
2/1)الميراننظر:وا7(،2لا .(3/29)للانا7(،3

أنىعنوأحاثبثهالحلبثمنكرالصدق،لملحدبتحدبئلبمالاحاتم:ألوقال-67

أن@عنيرريجان.ابنوقال)16(،الترجمة6(،4/1)والتحديلالجرحتعرف،لا

كتابائقات،وافقإلايخمابهالاحتحجلايحلعيه،لابعلمماسالكابن

1/3)المجروحين نكرالحافظ:وقالريخر-زرعةأبوضحثهالذبي:وقال7(،1

.(2كا-293/1)تفرببقالحديث،/

اب@وقال7(،ياالترجمة8(،1يا/والنعديلالجرحبالفوي،لب@حانم.ألوقال-68

بهافحدثالزناداليصصرقاءصحيفةعليهقلبمقلوبقيأشاءسالدعنيرلكبحبان:

كاب=الاتي،جهةإلاعلىحدكهكتابةلاتحلالزناد،أبيعن@الكعن

(1)
أعلاه.المراجعمنرالضوبحطا،ومرلالريرمحهالأصلي



-

اكلول@لحزء

أيسر
)ا"

لماندد،الزنالأبيكلهامحفوظةدلزنااأبيديثأحافإنكيرها،من

النسخةتلكخارجروىوقدأصل،فيهالمالكبكن
أحاديثمالكعن

مالك،عنحديثهمنهاموضوعة
قال:النبي-ستعنعمر،ابنعننافع،عن

"لهتجملمنأحقاللهنف@صلىإذافليلبسهاثوبانلأحدكمكانإفا"

مسلم:بنسلبمان-69

عنهروىموضوعة،أحاديثالتيميسليمانعنروىبصري،وأظنه

الذعبيد"3(
الجبيري./يوسفبن

د@رد:أبوعمروبنسليمان-70

عنالئاموأهلالمدين@أهلعنروىالقاضي،ويقال:النخعي،

6

1/3)المجروجن 1)صالفحفاءويخر@فرعةأبرصعفهالنمبي.وقال5(،2 1،)9

وكذطحدينصبحضعيهاخلطويقالمالك،شايهرصلهصدو@الحافظرقال

اللهعد
صسمعبنهنانعبن

مالك،لفظ
2(،لهايا/تقربخت.العانرت/ص

ك@1(/2)ليزانانظر:وا

ت،الروايةتحللاحدثميمنيى@االنيميسبمانعنيرويضيئجانابنقال-

تجايعلايرويهماضمارالمجهولنجهعدي.ابنوقال2(،1/33)المجروجنكتاب

الضحماءحدنه،علىنجابعلامجهولبصريالحفليوقال5(،1ول/1)الكاملعلبه،

(2/1 2/2)ليزانانظر:را3(،6 (3/601)للانا3(،2

الضحناءلهأ،967@اياريغاناس،أكدبكانمينابنوتالكناب،ةأحدتال-

حاأبووتال)ث@261(،للحق@،
كنائا،كانالحديث،متروكالحديتفامبمو.3

1يا/يلرالتحدالجرح وغلظ=شكرةأشيا.عنهررعةابورذكر7(،5للاالترجمة2(،2

نن(1)
اأيرمالأعلاا

خطاومر

ك@(1/5)المجررجنكبل@هيج@لأنلاحقجانلالنالمجروجنوليل،@ا،فيكما(2)

(3)
ك@وواليزان،2(،هلالهالأنرلابنالببمنواقصر@صدلها@بد@الأصل:لي

وحين.لمجر@



يلى@لصحئ@لمدخل

فيأشكولستوغيره،أحمدكذبهموضوعة،أحاديثالئقاتالأنمة

منفكرماعلىالحديثوضعه
عبادته.وكثرةتقشفه

:(1)بثاربنسليمان-71

بنوعيسىعيينة،ابنعنوالثامبمصرحدثالخراساني،أيوبأبو

وضعها.فيالصنعةأهلمنراهامنيئكلاموضوتبأحاديثيونى

سلمة-72
يعلى:أبويرد@نبن

بنالرحمنعبدأخووهوالجندعي،سلمةويقال:ليثلبنيمولى

أن@عنسلمةوحدثمكة،الرحمنوعبدالمدين@سلمةسكنوردان،

بنوالئوري،اعنهروىوقدأكثرها،كيرمنا
رك.لمباا

=

4(،1لاالضعفاءبالكنب،معررتالبخلىي.وقالالسابق،المصدرجئا،نيالقول

2/2/2)الكيرالاريخ )062(،الضعفا.الحديث،متروكالشاني:وقال6(،1

(3/97)للسانا2(،2/61)انلميزانظر:را

ابشس@لمماتلأ@اافاتمحنوبرويوصربالاميدصرن@نجححبان:ابنقال-71

مقمالذبي:رقالك@(،5ياالمجروجنكابكرفيحصىلامالأثاتاعلىريضع

اووهاهالحديث...بوضع
عدي.بن

.(3/79)اللساننم@روا1(،2/97)ليزانا

1/2)العللالحديث،نكرةأحمدقالكلا- 4/1)والتحديلالجرح6(،1 ابنوقال5(،7

أبووقالالابق،الموفعواتعديل،الجرحل@27(،اتارلخليء،ليىمحين:

حا
3

لا/وابحدبلالجرحضكرة،عامنهافوحتأحاثنهتلبرتبالفوي،ب@ة

1 سيخرهوعنحميثهلنهلاأيخا.أنىعنيرويكانجان.ابنرقال5(،7
ماالثقات

1(،2/93)اليزانوانطر.6(،1/33)المجروحينكا@لأنتاحديثل@لا

)ك@97(اللان

فييا(
رالينةالموحدبالا.@فا@رالصو@الهلة،والنالحروفلاء@خرلالبكلةلأصل:ا

ساومذاالمعجمة،
3الأوبىانعلى:المواب،نجهوبينالحاغسيدبنعد@ل@نبيخهومم

كه.)ك@9ادلسانةرانطرا(،)صالحنيلحبد



-@لجزء@الول-

73-
المداتي:سليمانبنسلام

حميدعنروىسليمان،أبووكنيتهالتميمي،لهيقالالذيوهو

بنعمرووأبيلطويل،ا
موضوعة.ديثأحايزيدبنوثورلعلاء،ا

الأعلى:عبدبنسالم-74

اعنهروىموضوعة:أحاديثنافععنروىالفيض،أبو
إدرير،بن

بنوا

5-

البلخي:سالمبنسلم

الذعبدكذبه
الذوعبيدجريجابنعنولهالمبارك،بن

وسفيانعمربن

كانموضوعة،أحاديثالئوري
عنهويكتبيحج

عنهروىوقدالطريق،في

عنه.الكتابةبعدإلاحالهعلىيقفوالملعلهمالأئمةمنجماعة

الضبي:عمربنسيف-76

2لا/يلوات@الجرحبالقوي،ليىحاتم:أبوقالك@- النرقال)0211(،الرجة6(،5

حبان
"

إذابهالاحتجاجيجوزلاعلجا،تابعلاأشاءالحلاءبنعمروعنيرويسيخ

3لا/ال@جروجنكابالفر@ الحديصمنكرتال.أحدصعديابنونقل2(،4

ابخلىيعنعديابنولقل5(،1/2)الكاملعيميتابعلاأنهإلاحانيرويهطعمة

سابقا،النلى@ل!الموضعالكاملالحديث،متروكالناني:وعنيخصتكلمواقوله.

(2/781)لميزانانظروا1(،2/17)لضحفا.انايهر،حديئفيالعقيلي:وقال

حدنهليىمينابنقال-74
ليء؟

ان
@،186/@والشديلالجرح@،2س8@رلخ

2/2/1)التاربخ@تركيالبخاري.وقال الحرحشروك،حاتم:أبروقال7(،1

لنااوقال)4.3،لترجمةا1(،مالا/لتحديلوا
وقال((230)لضحفاءاشروك،تي:

المجروجنكتابعصالروايةولانهحدكتبةتحللاالحديت،يضعكانحبان:ابن

(1/3 مرةرقالبنقةولي@اسهأعرتلاتال.انهميناسعنالذمبطونقل2(،4

2/1)الميزاننقفهوأخرى. .(3/5)اللانرانطر.2(،1

ليليىصن.ابنقال-75
4لاالتلىلخس 2لا/واتحديلالجرح5(،7 الترجمة7(،6

1لا حاأبووقالبذاك،ليىةأحسدوتال3(،لما/1)ال@جروحينكاب4(،1
3:-



@لى@لصحئى@لمدخل

لحديث.اروايةفيقطساوهولزندقةبااتهم

بريدة:بنالذعبدبنسهيلكلا-

عنهيرويهاذلكوغيرمروفضائلفيموضوعةأحاديثأبيهعنروى

الذ.عبدبنأوساخوه

الهمداني:مصعببنسو@ر-78

بناسماعيلدالأعمش،عنروىالأعمش،سوارويقال:
خالد

بنعطيةعنالمناكير،
عنوائل،بنكليبعنوروىالموضوعات،سعد

ا
غاموضوحديئاعمربن

(1)

بمرة.لحديثامتروكروسوا

=

حاأبووقالحلثعموتركصجص
3.

صكانحدنصيكتبلا
يدهوأوسالا،وكانخا

بحنينجهبل@
ةجانالنوفال6(،4/37)والتحدبلالجرحالنلانتنرلأفوالابصلئ.لا

ابنكانيلها؟داجةالارجاء،متديدمرخاركانقلئا،الأخبريقبالحديثمنكر

1/3)المحروحينكابيكذب،المرك الضحفا.صيف،الناقي.وقال4(،4

2/8)لميزانانظر:وا)532(، .(3/63)للانا1(،5

4/2)رايحديلالجرح)2622(،اتاريخضيف،سين.ابنقال-76 أبووقال8(،7

حا
الموضعوالتحدبل،الجرحالوافدي؟حديتحدينهلهالحدل@تروك.3

ىالأبخت،عنالموضرعاتيرويبالزندتفاتهمةجانابنوتالالسابقا
ب

1/3)الجروحين عديابنوقال5(،4
"

1)ك@1/الكاملنكر،حديثهعا@ة 2،)2

عدةالحديثنيضجفالحان@وتال
صيخميالقولجانابنأنحقاياريخ،ني

1/3)نفربتالاسنة،/ 44).

أريجوزلاله،أصللاماأيهعنيرويالحديت،شكرن.بابنتالالمرصزي،@لا-

2/2)ليزانانطر:وا3(،ما/1)المجروجنتبحديئ،يتغل /3)اللان9(،3

1لاالتاريخضعيف،مينابنقال-78 السابق=المصدربئيء،لي@وقال:5(،7

صصد@ا،ع@ىأنزلباوكنربهبختباكفردقدفيخا@أوبالقدوكنبدمنولفطه.(1)

1/3)لمجررجناكب ر@ليهما.الما@لمرضحينفيواللسانراليزاد،6(،5



@لجزء@الول-

بنسفيان-79
الفزاري:محمد

عيينةابنعنوكذلك/موضوعة،أحاديثوهبابنعنروى

اعنهروىوغيرهما،
نهوأقراقتيبةبن

بنا.أصحامن

سرل:أبيبنسكين-80

الذعبدعنروى
موضوعة.أحاثيثوغيرهدياربن

النصري:خالدأبيابنشيخ-81

حمادعنروى
بن

روىوغيره،الصفاتفيموضوعةأحاديثسلمة

)551(،الفحفاءا(،*/2/2)الارلخالحدي@نكرالخاري:وقال0(،2*)=

حاألورفالالحدل@نروكأحمد.وفال
فاهبححينه،يكتبلاالحديتتروك.3

2لر/والت@يلالجرحفيالقولانالحديث، ياتيسمنكانجان.النوقال2(،7

المجروجنكا@لها.الشعدكانأنهالقلببلىيقحتىالئاهيرعنبالنايهر

(1/3 2/2)اليزانوانظرة6(،5 شةصاتويخهما)3/821(،اللان6(،4
بفع

نة.وماوسبي@

حاوأبوأبو@رعةح@فهترد-79
،3

عهتجتالحليثضحيفوموحاتم.ألوقال

عناتيوالأنجاريقلبحان:ابنوقال@،ا*لا/واقحديلالحرحعه،أحتولا

/1)المجروجنكتابله،الاخجبعيجوزلاالأثات،حديثمنيىبماالمات

5 اوقالكا،8
ريولحدبتابرقعدي:بن

موضوعاتدبثهأحاوفييخد..،لأساا

2/1/1)الكاسلالضحف،ينومرتقتقوميرقهاصوسرقات 09-1 وانطر.0(،1

2/1@الميران .(5ه-3/54)اللان@(72

عنوالصلزقاتالأتباتعنالموضوعاتيرويحبان:ابنقال-80
كتا@اتقات،

3لا/المجروجن بنسيهنالخاري.قالترحتننحجرابنالحافظوقال0(،6

عنيرويفقالالفرات،لنيوسفترحمةفيعديابنوذكر.الحديت،منكريزيد

/3)اللسانلالعروت،لي@ومكينالواسطي،شيبةوأبيايزنيعثمانمنلضعفا.

.(12هيصالضحفا.واه،لن@بي:اوقال6(،5

كلها-وتال.أحا@يثنلانةلهوساقبحال،بهالاخحاجيجوزلاجان:ابنتال-81



بلى@لصحيح@لمدخل

محمدعن
العسقلاني.السريأبيبن

محمد:صخربن-82

عنروىمرو،أهلمنالحاجبي،حاجبابن
والليثأنمى،بنمالك

ا
بن

موضوعة.أحاديثلهيعةوابنسعد،

الذعبدعنحدثونا
منوغيرهمحمودبن

عنه.الثقات

الحلبي:الفضلبنطاهر-83

بنوحجاجعيينة،ابنعنروى
مناكيرأحاديثوغيرهمامحمد

ع@.ضومو

الذعبدكه-
محمد:بن

زاذانابنلهيقالالذيالمدني،عروةبنيحيىابن
(1)

هشامعنحدث

8

8

8

الضحفاءمجهول،لحديثاشكرلحقلي.اوقال3(،لما/1)الحجروجنكابطل،بوا

(2/1 وضعبانهاعترافهفيهاقصةنقل3دجال،بالوضعمتهمالنبم.وقال@(85

2/2)ليزاناحديث،أربعمانة نظروا6(،8
"

3/5)للسانا 91).

-

منالثايغتبجلنف@التيخومو@بجلواضمفه@لىبهليرعهحدتاجانابنساق

وفالكذاب،طاهر.ابنقالالذمبي:وتال@أ،@1/8)المجروجنكتابالله،قبجيل

/2)اليزانبالواطل،انقاتعنحدثعدي:ابنرقالضيف،الدارقطني

3 صخرلهيقالمالكعلىكذابوضحهالطيرحديتةالخيليقالالحافظ.وقال8(،0

إحليثرضعالنيوموالحاجبي

ا(.وو)ك@اللسانأمتما،فيكابخيأهلهفياليئ

الواهبةالمنونبلزقالأسابد،وبفلبوضغاالنفاتعلىالحدبتبصعحبان:ابنفال-

/1)ال@جروحينكتابالتحجب،حهةعلىإلاكتابشدفييحللاالصحيحة،لأسانيبا

1/3)المقطبالوضع،حبانابناتهمهالنحبي.وتال3(،له فيترجصتهوانظر5(،1

2/33@اليزان .@3/702@للسانا@،5

5/1)لتعديلوالجرحاجدا،لحديثاضيفلحديثاشروكموحاتم.أبوقال- 85)-

يا(
منحهرررجلهنابي@3ومداةفقالزاران،ابنلهبقالقرلهننالحاععد@لغنيومم

لنالزبيرسعروةولد
.(2)صلأوممالحوام،ا



@لجزء@الول-

مناكير.بأحاديثعروةابن

الذعبد-85
:(1)ان@ز@بنمحمدبن

حدث
موضوعة.بأحاديثأيضاثامعن

اللهعبد-86
المديني:نجيحبنجعفربن

اللهعبدعنروىلذ،اعبدبنعليلإمامالدوا
أبيبنوسهيلدينار،بن

لماقال:سعيدبنقتيبةأنوحدئونافيه،تكلمموضوعة،أحاديثصالح

=

الأتاتعنالموضرعاتيرويسكانحان:النوقال)927(،الترجمة

لحقلياوقال1(،2/1)لمجروحيناكابالررايشكنه،ولاحديئ@بةكايحللا
"

بعيتالا

2/2)الضعفاءحدبنه،منكنبرعلى عديابنوفال1(،2
نابحهلاعامفاأحا@يتله

حاأبوتركهالذهي:رقالاتقت،عيه
حلتصتجةيحللاحبان.ابنوتالويخر-3

.(3/133)اللسانم@،2/6)ليزانانطر.وا5(،1/53)لحنيا

حاأيابنقال-85
عنروى.3

ث@
تروىعروفبنم

يقول.أبيوسمحتدجم

عدى.ابنوقالك@(،.)الترجة)5/851(،يلوالتحدالجرحالحديت،ضيف

/2)الميزانهالك،الن@بي:رقالك@2(،/2/1)الكاملصفوظفغيرأحاثينه

)ك@233(.اللانوانظرمك@،6

لي@سنابنوقالك@36(،/1)الارلخفيصتكلمصنلنيحيىالبحاريقال-86

نجي
حاأبورفالس

عنيحلتالحدبتضيفجئا،الحدبتمنكر.3
النفات

ال=الأقرضيفةالصبرفيعليبنعرورقالبيخجولاحدفييكتببالنايهر،

الذسبهدالأصل.في
انوبجوزالاغ،علىسقطأنهلبرالظاسمديخهولي@زاذاد"بن

فيأجدفلمكلوعلىالحاع،3رمنيكون
اللهببدىي@سالرجالكد

زاثان،بن

اللهعدمووالموجرد@نما
لنفامعن@رىأنهتنكر@لابقةر@لراجعزاذان،سدسبن

روي@عروف
ت

بنلبد@لق@الأومامونهاد-
اللهوعدقال.بد@

بن
رافانبنمحمد

كه@رىأيقا،عروةبننامعنيحلتالملبةاملمنرحل
لندحيم

3@را@بنالرحنعد

للهاوعد
.(2)صلأرمما@لزير+حمزةبن

بينللنرقتاكيامناقال
اللهعد

بن
اللهرعدالمقعررةبنيحىبنمحمد

بن
لنمحمد

ضيف.اخمالرمرجد.نبما@لىالحاكمبكرنأدولجوزمنامنا.زافان



بدللصحيح-يلممخل

أحمدوفيهمالناسواجتمعبغداددخلت
(1)

الذعبدحدثناقلت:وعلي

ساخط،عليهابنهرجاءأبايافقال:المجلس،منصبيفقامجعفر،ابن

عنالرازي،عليبنبكرأبيبخطقرأتهعنه،يرضىحتى
نعيم،بنمحمد

عن

الذعد
ميمون:بن

اللهعبيدعنروىالمكي،القداح
وغيرهماالصاثقوجعفرعمر،بن

وكيره.لخطاباأبوعنهحدثموضوعة،ديثأحا

الذعبدم@-
:(3)@لد@مريحكيمبن

والثوريوالأعمش،خالد،أبيبنإسماعلعنروىبكر،أبو

8

8

الضعفا.الحديث،شروكةالانيوتال)5/32(،وايحديلالجرحفيالنلانة

فيخطئومقلوبةبهاياتيحىالأنجارننيهمسنكانحبان.ابنوقال)033(،

عنالمدييبنعليسنلرقد5(،2/1)المجروجنكبسولة،كانهاخىالآنار

أبيلديناهرمناوقال.رأسهرفعنمفاطرقسالاك،فقالوا.يخري،سالراافقال:أيه

/2)الميزانصحفصعلىمتفقةالذبيوتال5(،2/1)المجروجنكتابضعيف،

ى..1/6)تق@بق.تضعيف،/الحافط.وقاللأ،ا.

ضعيف،الشاني.وقالك@602(،/1)التاريخالحديت،فامبالبخاب.قال-

وايرهوأبر@رعفوقالالحدي@شكرحاتم.أبروقال3(،3للارقمالضحفا.

5/1)والتعديلالجرحفيالقولانالحديت، حبان.النوقال)271(؟الترجمة2(،7

انفر@بفابهالاحتججيجوزلاالمقلوبات،العراقوأملمحمدبنجعفرعنيروي

/1)تقريبت.صترود،/لحديطاشكرفظ:لحااوقال1(،2/2)لجروحيناكاب

5 2/5)اليزانوانظرلأ،5 12).

-

محينابنقالبصري،هو
حدنهليىة

أبو@رعة=وقال0(،5الهالاريخسكي

أحمد@امال!هر(1)
بن

محمد
جللن

لنعليالا@اممر(2)
المديساللهعد

جعالمرامننصويبرادالراي،لالزامري،لأص.افي(3)
لمنكورة.ا



@لجزء@الول

عنهروىموضوعة،ديثحاا
سطي.لوااعونبنعمرو

الذعبد-89
المدانني:السريبن

موضوعة.ديثأحالجونياعمرانأبيعنيروي

اللهعبد-90
الغفاري:عمروأبيبن

غيره،عنهميرويهالاموضوعةأحاثيثالضعفاءمنجماعةعنيروي

سلمةعنهروى
وغيرهما.عرفةبنوالحسنشبيبما/بن

8

الترحمةى،5/1)واقعديلالجرحالحديت،فابئرة.وقالالحدل@ضعيف

وافوريمالدصوير@ياففات،علىا@حدبت@عكانةجانابنرفالور@،ه@

وسحر
كابيخصالقلحصيلعلىإلااليهبنننكرهيحللاحلينهم،منلىما

علىتابعلاالعفلي.وقالالحديث،نكرهومحدي.ابنوقال1(،2/2)المجروجن

2/1)اليزادرانظرحدينمي )ك@872(اللانى،1

-

هومنمينالنشل
فقال3

"

/5)والتعديلالجرح)703(،الدارميتا@لغرجل،مر

الذعدكانحاتم:أليابنقال8(،7
حادصيحىفاحبصالحارجلأالريبن

عنيرويشجعحانابنوقالالسالق،الموضعرالتعديل،الجرحنلك،أجل@نفكره

شلكلاالحجاتبالجرنيعمرانأبي
دكرهيحللاموضوعفأنهاعاعهالانهذا

-32/2)المحروجنكبيحرفصلالمنأمرهعنالاناءملعلىإلاالكتبفي

الصعفاءوا@الذمبي.وقالب،لاسلاالحابلين،منكانةعديابنوتالكا،4

6)ص روىصدوق،زامدالحافظ.قال9(،1/33)الغنيضمفو@وتال.1(،8

/2)الميزانوانظرلأ،لما/1)تقربقالتاسعف/صبها،تفردكنيرةمناكير

عنياتيمنكانةحبانابنقال-
كاباللزقات،الضحفاءوعنبالمقلولاتالتقات

عديابنرفالكثأ،/2)الجروجن
=/2/1)الكاملعبه،بنابعلايرويهصاعامة

راحدبلالئمهرر،الابعينجصبنالملكعدأنهأعقدماالجونيمناقلت،النحبي.قاليا(

@نلأنمحهرل،
مرومجالدعنترىكماررىتد@لمحهولولأنالري،ابنيلوكه@بثط

2/4)اليزانالملك،عدمنأصعر 27)



للصحيح-بلىلمدخل

الذعبد-91
الموصلي:علاجبن

عنروىعلاج،أبيابنيقال:
يزيدبنويون@أن@،بنمالك

عة.موضوديتحاأ

الذعبد-92
بن

ربيعة:بنمحمد

بندابراهيمأن@،بنمالكعنروىالقدامي،
أحاديثسعد

موضو

الذعبد-3
النسوي:وهببن

اللهعبدعنروى
الحميدوعبدهارون،بنويزيدالمصري،وهببن

موضوعة.أحاثيثالرحمنعبدابن

9

9

2 حدلةعلىيغلبأنكادالمقيلي.وتالالحديت؟منكرصيخأبو@اود.وتال7(،6

ةالنميوقال1(،2/97)الضحفا.الومم،
وقال3(،1/03)المغنيبالوضع،متهم

/2)اليزادوانظرى،../1)تقريبالوضع،بلىحبانابننهتروك،الحافط.

.(138/5)التهنيبتهنيبم@3(،

ةجانابنقال-
أحا@منلي@ماأنىبنوسالكيقلدبنيرن@عنيرريشيخ

@نهم

/2)المجروجنكتابيضعها،كانأنهصاعتهفلككان@ؤالها،الشمعيئكلا

عدي.النوقالك@((
متهمالذبي:وقالين،كنبوهذايثا:حدعهروىأنلحد

1)صلضحفاءابالرضع، 2)ك@162-للسانانظر:واكأ،كا/2)ليزانا4(؟7 62)

علىإلاالكتبفيفكرهيحللاابنصاقهكانالأخبار...،يقلبكانجان.ابنقال-

صفوظةكيرأحا@يثهعامةةعديابنوقال9(،2/3)المجروجنكابلاتجار،اجل

2/1/3)الكاصلواضطرابه،رواياتهشليتينماعلىصجفرمو وقال1(،1

وتال)1/62(،الارضادعليمايتابعلارمابالناكيرياتيضعيفوهوالحليلي:

اللانوانظر:ى،لما/2)البزانبمصائب،سالكعنأتىالضعفا-أحدالذير.

(3/335)

بالضحفاء،المرضوعدلزقوالماتعلىالحديتيضعدجالشيخحبان.ابنقال-

1)صالضعفاءوضاع،الذهبي:وقالله@،4-2/43)المجروجنكاب 8=،)0



-

اطول@لجزء

الذعبد-94
الفر@ي:عيسىبن

الذعبدعنروىالأصم،المدنيعلقمةابو
بنومطرتنافع،بن

عنمطرف،عنوروىمناكير،دبثأحاوكيرهمالذاعبد
عنلك،ما

نا
فع،

ولي@وتغنموا@تمحوا@دسافرواقال:كح@الذرصولأنعمرابنعن

هذا
علقمة.أبيعلىإلافيهالحملولي@ئقةوصطرفمالكحديثمن

اللهعبد-95
الحرث:بن

زعمالصنعاني،محمدأبروكنيتهالحارثبنحفصابن
دخلقرشيأنه

يدوروكانساناخر
(2)

اسفرواببيهق،
تيقرسائروساوبست،ين،

(3)

بورنيسا

قبلماتوأظنهعنهحدثوناموضوعةبأحاديثالرزاقعبدعنيحدث

التسعين.

=

.(3/375)انلل@انظر:وا

الأ@الذعدبنومطرتلافعالنعنروي@المدينة،أهلمنجان.ابنتاللما-

رألرالنقاسرقالى،2/5)المجروجنكتابالأخبار،الثقاتعلىوبقلبالحجاف

مالكغراتفيالدارقطني.وتالناكر؟أحاديثرمطرفنافعابنعنروىنجم

3/3)اللانةانظرضحيف، 2/4)الميزان3(،2 70)

اقال-95
يضعلحجات،الحرا@ارأمللرزا@اجدصيرويدحالميئحبان.بن

لحديثا

/2)الصحروحينكابمرضرعة،كلهانجسخةحتوأنهراهأنهوفكروضغاعيهم

2/3)الأنسبللحديت،وضاكادجالاكانالسمحاني:ابنرقالى،7 55)(8/

2/5@لبزانانظر:وا@@@هم3 3/2@للاناثما@0 6،-92 7@.

في
لا/الخفاءكفنيالحجلونيفكرهونددوتلمواأراللمان.و@لبزادالمجررجىكا@

ا"لرتطمووفي:عراب@بل@المفردو@للفظالطريقمناومنهامخلفةوبالفا@بطرقلمأ،لها

رنحه.عمرابنعن@لط@فيليموأبورالطراننالقصمكي@راهوتال

بالون@تيدصلأمل.ا

رشاجمع

آ،
)ك@القاموسدرساامحربوالقرى@لرادبالصمو@لرزثاقرالرتتى



للصحيح-بلىللمدخل

الله:عبدبنالرحمنعبد-96

بنوسيلوعمه،أبيهعنحدثالعمري،حفصبنعمرابن

موضوعة.ديثبأحاعروةبنوهثاملح،صاأبي

أسلم:بنزيدبنالرحمنعبد-97
الصنعةأهلمنتأملهامنعلىنخفىلاموضوعةأحاثيثأبيهعنروى

عليه.فيهاالحملأن

5/2)والتمديلالجرح)7001(،الت@يغضعيت،معي@.ابنقال- أحمد.وقال3(،5

1/2)الحللل@ء،لي@ أبر@رعة.وقالالالق،المرضعيل،واقمدالجرح6(،2

القاأيخهمنأضحفالحديثمترركحاتمألروقالالحديث،متررك
،3

يكنب،كان

منيىماعمهعنيرريكانجان.النوقالالابق،الموضعوالتعديل،الجرح

كتابالترك،فاستحقروايتهفيفلثيفحقبالتنالمتنويلزقالاساد@يقلبحديثه

3برالمطوعةوفي7(،الالفحفاءتروكالدارقطي.رقال3(،2/5)المجروجن

منكبراوحكىمالك،الذبر.وفال)323(،
-2/157)المبرانالسابففلأفرالا

5 ى.مهما-1/7)لتقىبامتروك،فظ.الحارقال2(،7

التارلخإخوته،وضعفيجىوضحفه)725(،الدارميتاريخضجف،مجنابنقال-
حثا،علي)ضحفهوالانيالبخاريوقال((6)ى

ك@/1)للبخاريالكيرالاريخ

1/2)الحللأحمد،وضحفه)802(،للنسانيالضحفاءله.2(لهالضعفا.مممأ( 6،)5

5/2)واقحديلوالجرح 3،32 بالقويليىحاتم.أبووقال1(،071)الترجمة4(،3

جذا،المدينيبنعليضحفهواهئا،الحديتوفيصالخانفسهفيكانالحديث،في

7(،الالضحماءفيالحارتطنيرذكرهالابق،المصدر
)133(،برفمالمطبوعةولي

5/4)البهرىالطقاتحذا،ضحيفالحديتكنيركانةسعدابنوفال ابنوقال3(،1

المراسيلرفعمنرواتهفيفلككثرخىيعلملاوهوالأنجريقبممنكانةجان

لهعدي:ابنوقال7(،2/5)المجروحينكابايرك،فاسخقالموقرف@@صناد

الكاملحدئه،ي@سنوموبعضهموصدقهالاصاخملهممنرموحانأحا@يت
1/2@م@ أهلكدحدينهالطحاوي:وقالالحديت،ضكرهوالساجي.وفالى،4

ضحفم@علىالناساجمعالجرزي.ابنرقالالضحف،منالنهايةفيلالحديتالحلم



-

@لجزء@الول

تب@:بنالرحمنعبدها-

محمدعنروىالزعفراني،معاويةأبو
بنوحمادعمرو،بن

سلمة

محمدعنحديثهمنهامنكرة،أحاديثوغيرهما
سلمة،أبيعنعمرو،بن

المرمنكرامةلامنالله-يئ:رسولقالقال:هريرةأبيعنالزهري،عن

عهورواهموضوع،عنديوهذا"لثميعيهيغفرأنتعالىاللهعلى

بنالرحمنعبدعلىإلافيهالحملولي@ثقة،وهوالأصبهانيمسعودأبو

مغول:بنمالكبنالرحمنعبد

للهاعبدعنروى
موضوعة.ديث/أحالأعصئ@واعمر،بن

9

9

2/5)الميزانوانظر" منضيصالحافظوقاللا/871(،التهليب@ذيب4(،6

مك@./1)نفريبتقامأ/82)شةماتالنانة،

ل@يكنلمأحمدقاد-
1)صالحللالحليث،@روكصحيف.حدينهه، 2،2

/5)والتعديلالجرحكذانا،كانأبو@رعة:وقالينصحدف@بحاتم.الووقال8(،37

2 كادسجانابنوتالك@932(،/1)الت@يححديثيفمبالبخلىيوقال8(،7

عنوبفردالأصانييقلب
أحمدكهقيالأثات،حديتلهلابماالنقات

خل،لن

لدمي.اوقال)383(،لضحفاءاوك،مترلشفي:اوقال9(،2/5)لمحررجناكا@

2/5)اليزانيخصالعلما.أقوالوفكرمهلىابنكذبه كنمهتروكالحاظ.وفال3(،8

9يا/تقرلبوعره،زرعةألر ل@6

ل@بىأحمد.نال-
5/2)وانحدبلالجرح1(،1/97)الحللحدنصخرناه 8،)6

ل@بىحدنهالخاري:وفال4(،2الهالرلخنففلبىمبن.ابنوفال
ما

لتاا
حاألووقالك@943(،/1)خر

لقري،لالي@يرعة.أبووقاللحديت،امتروك.3

ص=يرويممنكانجان:ابنوقالالابق،الموضعوالتمديل،الجرحفيالقولان

2/5)لميزانا0(،6لأ/@لمجررجنكب(1) 3/2)@لجوزيلابنلموصرتا3(،8 وثكر6(،2

تجىبنالرحمنعدفيالأنمةطعنالجرزيالن



@لى@لصحيح-للمدخل

1 00-

اللهعبيد
()

الوليد:بن

محاربعنروىالعجلي،عامربنالوصاتولدمنوهوالوصافي،

ا
بن

دثا
موضرعة.ديثأحار

1 اللهعبيد-01
حميد:ابيبن

يرويمناكير،ديثأحالمليحاوأبيعطاء،عنروىلهذلي،ا
مكيعنه

ا
وغيره.هيمإبرابن

لهأصللارصاالمقلوباتالثقات
عن

أحصدتركهلأنبت،ا
جنالجروكتابحبل،بن

اناليزنظر:وا)533(،لمطبوعةاونن7(،الالفحفاءفيرتطنيالدارفكره6(،2/1)

@2/5 8 3/4)اللسان@@4 27-428).

ب@حكميىةأحمدوتال)455(،رتمالداريرتاريخلي.،يىمجن:ابنتالا-

3رالضعفاءمتروك،الانن.وقال)ك@71(،البزانللمحرففيينهحديكبالحديت

حاأبيوابنأيضا:ينابنرقال)353(،
فيالنلانةلأقوالاضجف،فرعة:وأبو3

الحليتنكرجان.ابنوقال1(،095)اترجمة6-733(،5/33)والتحديلالجرح

المسضسسها@احتى@الأنباتحديتيشبهلاصارغيرهعطاءانقاتعنيرويجدا،
ابنوقرليأح@دقولحبانابننقل3الترك،فامتحقلهاالتحمدكانأنهقلبهبلىبق

فيوب(ا@لا/الضحفا.ننالدارقطنيوفكره3(،2/6)المجروحينكابجن،

3برالمطبوعة
3لرالمطبوعةوفي)632/1(،الكملفيترجتصراحع2(،183)

فيالحافظوقال@ول90)الكسالتهذيب)172(،للحثييالضعفاءى،ك@22)

1/5)اتقرلب بغالسعمة/منضجف0(،4
ق.ت

5/3)والتمديلالجرححدل@الناستركأححد:قالا- ضجفمين.ابنوقال3(،1

انالحديصفكرالبخاري.وتال4(،1لكلأات@يخالحدي@
/1/3)قالكيرريخ

3رالضحفاء7(،77
حاأبووقال@(2للاا

3
الجرحضيف@الحديتمنكرة

بالأفيءويأشالأسايديقلبصنكانجان@ابنوقالالابق،الحرضعواتحديل،

كب@روايتميفيكنرلحاالنركفاشحقمفلوبةأنهاصناعهالحدبثمنلكلاالتي

في(1)
جعالمراصرالتصريبلله،ادجدلأصل:ا

أعدلمنكورا



@لجؤ@الول-

0 الجعفي:شمربنعمروا-2

عندالجعفيجابركان@)نوغيرهالجعفيجابرعنالموضوعاتكئير

بنعمروغيرعنهحثاتلفاالموضوعاتاتلكويراولي@مجروحا،القوم

عليه.فيهاالحمليكونأنفوجبالجعفيشمر

1 بنعمرو-03
الو@سطي:خالد

وغيرهماثابتأبيبنحبيبوعنعنه،حدثعلي،بنزيدراوية

عة.ضوموديثحابأ

6)ولالمجروحين منشروك،ةالحافظوقال@،5
@،ها/+@ققربق.السمارو.

لظروا
0

.(3/5)ليزانا

سكرالبخاري:وفال)0431(،رفمالنارلخبيء،لىسبى.لنبحىقالا-

حاأبووقالك@443(،/2)افارلخالحدبت،
بنننللاضي@حماالحدبتمكر.3

6/2)واتحديلالجرحفيالقولانالحديتضيفأبو@رعة:وقالتركر-به 39-

2 يرويسنوكان@اللهرسولأصحبيثتمراففاكانجان:ابنوقال0(،4

عنالموضوعات
التات

علىإلاحدنهكابةبحللاونجرما،اليتأملفضانلير

سا@هب@ررىثماهأ57)سةماتاتحجب،جهة
سنابنعن

ئقة،يىتاد.أنه

2/1)المجروجنكاب رقمالضعفا.الحديت،ستروكالاني:وتال671-5(،7

وحكىكأ،..)برقمالمطبوعةرفيالعأ،الضحفا.فيالدارقطنيرفكرهكأ،51)

محفوفيخريررلهمارعامةعدي:ابنوقالمتروك،قال:انهالدارقطنيعنالنمبي

2/2/1)قالكاكلالناني،قولرنقل لا/اللاد2(،لملا)ك@الميزانةوانظر0(،2

3 66-367).

للا/رالنعلبلالجرح6(،5)صالعللالحلبت،منروكليء،لب@أحمد.فالا-

2 4للأالتاريخنجقفلىمين.ابنوتال1(،3 الدارميتاريخكنابوتال:6(،8

حاأبروقال)132(،الحقاقرراية)ملاه(،
الحدبفابالحديتمتروك:3

بنع@روكانراهوله.بن@صحاقرقالبمماثحللا
خالد

ألووقالالحديث،يضع

والتحديلالجرحيرقوالا،هذهحديته،علىبالضربرأمرالحديثيفعكانزرعة:

ك@823(،=/2)لتاريخالحليت،انكرري.البخارقال2(،1)كلالترجحةا2(،6/3)



بلى@لصحمح-@لمدخل

1 04-
جميع:بنعمرو

أحاثيثوغيرهعروةبنهامعنويرويبغداد،أهلمنوأظنه

وغيره.الدولابيالصبعبنمحمدعنهروىضوعة،

1 05-
السكسكي:بكربنعمرو

أحاديثوغيرهماعبلةأبيبنابراهيمدجريج،ابنعنروىالرملي،

0الثقاتعن)يرويكير 00)
(1)

عليه.إلافيهالحملفليس

صنكانةجانابنوقال)374(،الضعفاءمتروك،ةالنانيوقال2(،لاهالضحفا.

أنغيرمنلهاالتحمدكانأنهالقلب@لىيقحتىالأناتعنالموصوعاتيرري

أحمدكذلهيملى،
وقال)2/67(،المجروجنكتابمين؟برويحىنجلبن

عامةةعديابنوقاللهما،.3)برقمالمطبرعةوفيال@(،الضعفا.كذاب،الدارقطي

ما
2/2/1)الكاملموضرعات،يروي صرماهتروك؟حجر.ابنالحافظرقال9(،0

3/2)اليزانرانظر9(،2/6)تقريببالكنص،وكيع 57).

/2)للعقييالصحفاءل@794(،(2272)الارلخخنا،كذاناكانميناب@قالا-

3 2يلا/ضيفحاتم.أبووقاللهأ،4للاالفمفاءمتروك،الاني:وقال3(؟0 2،)4

اوقال)5421(،لترجصةا
عنالموضرعتيرويممنكانجان.بن

كيرلناوالأنباتا

/2)المجروحبنكنابالاعنار،شلعلىإلاحلبنهكابةبحللاالثابر،عن

وقال.)783(،3لرالمطبوعةفيوموا@عا،الضعفاءفيالدارقطنيرذكره8(،7

12/1)دبحدانلىلخالحدبت،منروك اوفال1(،9
لشتروىمنعن@روابانهعدي.بن

نظروا5(،2/2/9)مللكاادوصعها،ئقموكانناكيروعامقامحفوظة
"

/2)اليزان

2 4/3)اللان1(،5 59).

لأوابداالثماتويخرهماشجريجوابنعبةأبيبن@لراهيمعنيرويجان.ابىتالا-

منيثكلااليوالطامات
الاحنججبحللامفلوبةأومعمولة@نهاصاعهالانمذا

@نفاتعنيرويملا،نن
حطابكرلنعروعىنترلهبكرالنعمروعن

لناواضح

منالحوأوطلابأوالكنبالنقتعىبرريالكحم،أصولملأسفط@
أرعا@من



-

@الولللجزه

1 06-
بنعمرو

الأكى:خالد

بنيوسفعنهروىموضوعة،ديثأحارغيرهعروةبنهثامممىروى

وغيرهالقطانموسى

1 07-
العسقلاني:خليفبنعمرو

محمدعنحدئونا
عنبهاحدثبأحاديثوغيرهقتيبةبنالحسنبن

طه.إسقافوجبموضوعةديثلأحاوالئقاتا

1 08-
الأعسم:محمدبنعمرو

منهاحديث@مفييوجدلاقومعنموضوعةأحاديثروىساقط،

يحىأبيهعنالأنصاري،سعيدبنيحمىبنالرحمنعبدعن@روىشيء،

النقت،عنشاكيرأحاديتلهعدي.ابنوقال9(،2/7)ال@جروجنكاببص

2/2/1)مللكاا منتروك،(2/66)قفريبافيفظلحااوفال2(،2
قسحف/لناا

3/2)لصيزانانظر:وا 47).

ميلعلىإلاعهالروايةتحللاالموضوعاتالنقتعنيرويحبان.النقال-

اوقال9(،2/7)المجروحينكابر،عالاا
ير@@هاليايدلأماباصرواياتهعدي.بن

(257-256/3)الميزانوانظرا-811(،17/2/2)الكاملمحعو@ييخر

ابنلهورد@مأ،./2)المجروجنكتابالحديت،يفعممنكانجانابنقال-

الكاملبرضحها،يتهمفكانموضوعاتفكرتمانجرولهقال:نملاطلاحديناعدي

(2/2/1 3/2)ليزانانظر:وا9(،2 58-2 4/3)انلل@ا9(،5 63)

عنيرويثيئجان.ابنقال-
منتعرتلاالتيلأشيا.االضعما.رعنالسايهرالثقات

ويفعحديثهم
/2)المحروج@كناببحال،بهالاحتججيجوزلاالمحدنين،اميأ@

أبضاوفالالحدبث،منكرارفطي.الدوقال4(،7
"

نا@لخالوهم،كيرضبفاكان

3/2)لميزانانظر.وا2(،12/40)دنجدا .(4/375)اللان6(،8

الأصلفي(1)

@لصجح

الرجهعلىونايخر@رتةتفلبمحصلأنهفىى@لىكماراتارالقطات،لوعره



بلى@لصحيح-للمدخل

غيره.راوئاالرحمنلعبدأعلمولاموضوعةبأحاديثلأنصارياسعيدابن

0 عمرا-9
(1)

صهبان:بنمحمدبن

عنه.الثقاترواهامناكير،أحاديثأسلمبنوزيدنافععنالمدني،

1 الصنعاني:زيدعمربن-10

عنهروىموضوعة،أحاديتالزبيروأبيدئار،بنمحاربعنروى

عبد

:(3)اليمامير@ضدبنعمرا-

الذعبدبنعمروهو
أبيبنيحمىعنروىحفص،أبوخثعمأبيبن

وقال)6911(،التريخفلئا،لايسويمدنيصهبانبنعمرمحين.ابرقالا-

انالحديث،نكرالبخر@.
الماقي:وقال4(،2درقمالضحفاءول،61(،)ولريخ

حاأبورقال6(،4لاالضحغا.لحديث.امتروك
أبر@رعة:وقاللحديت،اضحيف.3

6/1)رالتديلالجرحالحديث،واهي كانجانابنوقال)227(،الترجمة2(،3

إنهالك@صناعهالحدبتمقسسها@ناالتيالمحضحتالثفاتعنيرريس

فيو)ول،لضحفاهافيالدارقطنيوذكره1-2/8،23)المجروجنكدسولة،

ل@يكنلمأحمد:قالالنحبي.وقالك@(،7)3برالطوعة
3/2)الميزانعط 0،)8

م@.8/2)تقرلبقالنافة./صضعيف؟ةالحافظوقال

الجرححاتم،أبيابنعهومكت)2/3/751(،الريخلظر،يخهالجاري.قالا-

1لا/والحديل حتىروايتهقلةعلىالشايرعنبالنايهرينفردحبان.ابنوقال9(،0

وقال2(،2/8)المجررجنكتابالثقات،يوافقلميخماالاحتحبعحدعنبهاخرج

(1كا/3)الميرانوانظر.5(،2/5)تقربضعيف،ةالحافظ

4لاالتاريخليء،لىمعين.ابنتالا- فييضطربالبخاري:وقال)5405(،(70
2/3/1)افاربخبحى،عنحديثه وليى=ضبفحدبئبماميمرأحمد.وفال5(،5

محمدلممروسالأصل.في(1)
أحدر@مهرادأبن

محمدبنعريس.منالرجالفني
بن

جعلمراامنلمربواد،مهرا
ذكرمالقالا

الأصلفي(2)
"

داليافي
الابقفلمراجعصنوالصرب"



@لجؤ@الول-

الحباب.بن@زيدوكيع،عنهروىمناكير./أحاديثوغيرهكثير

1 العبدي:حفصبنعمرا-2

عنهرواهامناكيرأحاديثوغيرهالبنانيثابتعنروىحفص،أبو

صبح:بنعمرا-

موضوعة.أحاديثحيانبنومقاتلدة،قتاعنروى

الحدبت،لنفرعة:أبووفالماكير،أحاثيتكنيرأليلنيحىعنحدتسسنفبم،

0للأ/رالتحديلالجرحفيالقولان رغالضعفاءتجقفلىالائي.وقالا-801(،7

الأنمفثقاتعنالموضرعاتالأشياءيرويسسكانجان.النوقال)474(،

وتالمه،3/2)المجروجنكتابيخصالقدحسبيلعلىإلاالكبفينكرهيحللا

2)صالصحفاءضحفو@النمي. /2)تقريبق.تضيف،/الحافظوقال6(،2

حاأبووتال)+31(،التريخكيء،لىمجنابنقال-
الجرحصجف،3

1للا/والتحديل الشانيوتال3(،0
"

كانجان:ابنوقاللأ،61)الضحفاءثقفلي@

والكن@بثريسن
بحد:ممايكنلملادبالنجماويبسعنجرمنلهاحدت

المطوعةوفيا@عأ،الفحماءفيالدارقطنيوذكرهلعأ،/2)المحروجنكتابله،

3لر
ينرراياتعلىرالضح@رواياته.بحضذكرأنبعدعدىالنوقالك@(،.)

3/1)الميزانوانظرى،2/2/5)الكاسل لا/992(اللان9(،8

الدعةفينظيرالمي@فيلهميكنلمنلانةخرامادأخرجترامويه.بن@سحصقال-

/2)التهنيبتهذيبسلي@ان،بنومقاتلالصبح،بنوعمرصفوان،بنحهموالكنب.

6 حاأبووقالى،3
1للا/رالتحيلالجرحالحديت،نكر3 لنعمرواكرت7(،1

تدبانهصح
كارحان:ابنوفال9(،1ه)صالصيراللىلخ@،النيخطبةوضع

الصاعةلأملانحجبحهةعلىإلاصدنهكابةيحللاالنقاتعلىالحدبتبضعمن

شالابمحفوظلىير@يهوعامشاعدي.ابنرقالمعه،/2)المجررجنكابفقط،

/2)الضعماءبالنقل،بمعروتويىبالقانمحديئهليىةالمقيليرقالإسناثا،ولا

وقال@)3/602-702(؟اليزانتققيولابمامونلىالنمبي.وقال2(،وو



@لملخلىبلىللصحيح-

1 البلخي:هلى@نبنعمرا-4

عنروى
ا

بنوجعفرعي،لأ@زاواجريج،بن
أحاديثوشعبةمحمد،

المدني:أبوببنعمرا-

عنعياض،بنأن@ضمرةأبيعنروى
موضوعا.حديثامالك

1 الجاري:ر@ضدبنعمرا-6

مالكعنروى
سفيانبنيعقوبعنهروىموضوعة،أحاديثأن@بن

وغيره.

.(2/58)تقربرامويصالنكدلهترركالحافظ

عدهلهيكنو@مهصيابنوتركه)7574(،الارلحلي-لىمي@:النقالا-

ابننخهالحديثضميفحاتم.أبووقالكناب،أيضا:محينالنوقالقيف

اللانةلأقوالاحدنج@نركواموسىلنإبراهبموقالالمبارك،
للا/العدبلالجرحلي

1 انقاتعنيرويسنكادحان:ابنرقالى،75)متروكالانن.رقال1(،4

المحضلات
الدارقطنيوقال2/9)المحررجنكاب3،يرلمسبرخاويلحكي

مملا(،/2)تقربمتروك،الحافظ.وقال3(،)ملابرقمالمطبوعةوفي7(،الضيف

جعورا
3/2@لمبزانا 2 8@

اللهرعدفديكأليواب@ضمرةأبيعنيرريجاد.ابنقال-1
وعنالمقلوباتنافعبن

-2/92)المحروجنكتلبلحال،بهالاحتججيحللاالملزقك،اققاتمن3كير

وقال)381(،اليزانالدارقطني،وهاهصزا@حانابنتولالذمبيوذكر3(،9

ومالكعباضلنألىعنروىلجم.وأبرالنقاسسجدوألوالحاعفالالحافظ

2لا/اللانموضرعقىأحاثيت 86).

حاأبوقالا-
3:

كت
الجرحكدئا@ز@زا،وجدتهلمانهأسمعولم@رقتينحديثهمن

يضعالاحلي،لهيقالالذيومرالجاريخزلحبادابنرقالللا/801(،راقعديل

علىإلاالكتبفيذكرهيحللاالنقات؟منرعرسادنبأبيوالنصالكعلىالحديث

نكر=الحقيلي.وقال)2/39(،المجروجنكابعهالروايةمكيتالقدحمل



-

للجزء@الول

1 بنعئمانا-7
الخر@ساني:عطاء

روي
بذلك.فليسعهسكتواكاناندوأبوهموضوعةأحاديثعنه

1 فايد:بنعئمانا-8

منجماعةعنروىى،قردإلىينتسب
المعضلات.الئقات

1 بنعثمانا-9
خالد

عمر.بن

اللهعبدابن
بنوعيسىمالك،عنروىعفان،بنعئمانبنالوليدبن

موضوعة.ديثأحاوغيرهمايون@

2/2)الضحفاءالحديت، الماتعلهايابحهلاسااحادلةكلعدي:اسوقال8(،7

3/1)لميرانا 3لا/اللاننظر.وا5(،9 03-3 04).

1)صرالصعير2(،لما/2/3)الكيرالتاريحبناك،يىالمخاريتال- وتال6(،7

دجم
حاألورقالتروك،الصيرفيعليب@عمرورقالبلاسلا

يكتب3

1للا/وال@يلالحرحفيالتلانةالأقوالئصحد عنروايتهأكنرحبان:ابنوقال2(،6

كتا@@يها،3والتيالمقلرباتفيهاسلمابرراقيالاحتججيحورلارألو@أيص

2/1)المجروجن رتالارقطني،والدمعينب@وصحىسلمصحفهالدمي.وتال0(،0

رقالى،3/8)الميزانط،أحتجلاخريمةابنوقالبالقري،لىالحورجاني.

القيدبفيالحافظ
"

(2/12)صميص

عنياتيالمجفرالاميينبرقانلنجحفرعنيرويحبان.النقال-
افقات

له،الاخحجيحرزلائا،يعملها@كانيفهالتلببلىيبئخىالمحضلاتبالأئاء

عدي:ابنوتالا(،"2/1)المجروجنكاب
الكاملبمحفوظ،يىيرويهماعامة

منرواياتنلاتساق3نظر،حدفينيالبحاريتالالنبيرتالك@\(،/2/2)

3نكراته
بوصعالمتهمقال.

رحلالبخاريعديكونأنرقلعنان،لأحاثيتاهذه

3مظم،وهرإلانطريخه
رفال)ك@15(،اليزارلي.،لي@ميى.ابنوتالتال.

(13/2)قالامحف/منضيف،التقريبننالحافظ

حاألووقالك@022(،/2)الكيرالتارلخالحديت،منكرالبخاريقال-
مكر.3

صالمقلولاتيرويممنجانالنوتاللا/921(،والتحديلالجرحالحديث،

يحل=لالأسايد،ايقلبكانكانهرواياتهمسلي@أسايدالأئاتعنروي@اققات



للممحئىبلى@لمدخل-

1 القرشي:الذعبدبنعثمان-20

عنبهافحدثخراسانوردالمغربأهلمنلأموياعمروأبووهو

بنوالليثمالك،
بنورشدينلهيعة،وابنسحد،

بنوحمادسعد،
سلمة

عنحدثوناموضوعة،أحاديثوغيرهم
الثقات

والحملعنهبهاشيوخنامن

اللهبي:عليأبيبنعليا-

محمدعنروى
الثقات.عنهيرويهاموضوعةأحاثيثالمنكدربن

2/1)المجروجنكبلخبر@لاحتجعا عدي:ابنوقال2(،0
رساقنايهر،عده

3أحاثيتعدةله
/2/2)الكملمحفوظفيخروكلهافكرتماكيرولحثمانقال

4 2)عىالضعفاءالحديث،شكرةالذبيوتالا-741(،6 الحانظ.وتال9(،0

مأ./2)نقربقالحاشرة/منالحليت،نروك

بنالليثعنيرويحبان.ابنقالا-
الحديث،علجمضع@لجحةرابنومالكمحد

كا@الاعتبار،سيلعلىإلاحدئهكابةلايحلالرأي،أصحابكهكب

2/0)المجروحين ةعديابنوتالا-301(،2
الثقات،عنالموضرعاتيروي

2/2/1)الكامل علىالأباطليضعأيضاوقالتروك،المارتطني:وقال9(،4

1لا/الميرانلانالنقت،افيخ ى.2-3/41)الميزانةوانظر5(،4

الحاريقالا-
"

9(،1ا)صالصجر2(،لمه/2/3)الك@يرالناريخالحديت،نكر

تتةرضحفهاحمديرف@صزاد.
حاأبووقالسحيد،بن

تركي@الحديثمنكر.3

/6)والتحديلالجرحفيالقرلانالحديت،مكرالحديت،ضيفزرعة.أبووقال

1 يربجان:ابنوقال2(،4لارقمالضحفاءالحديت،تروكالاتي.وقال((97

كتاببالاحتجبعيجرزلاالمقلودات؟النقاتوعنالموضوعاتالثقاتعن

2/1)المحروجن التيلأحاميثارمذهفالنمأحا@يتعدةعديابنلهوساق7(،0
2/2/1)الكاملمحفوظفمنجركلهاعهأملبنها /2)الحدبتنكرالعفلي.وفال5(،5

2 العا،الضحفاءفيالدارقطنيرذكره7(،9
وانظر.كما،لا.برقمالصطبوعةومي

3/1)الميران 2لا/اللان7(،4 45-246)



-

اطول@لجزء

1 المصري:الساميالحسنبنعلي-22

اللهوعبدأن@،بنومالكذئب،أبيوابنالئوري،عنروى
عمربن

عة.موضوديثحاأ

قتيبة:بنعبدةبنعليا-23

موضوع.بحديثالأمويسعبدبنيحمىعنببغدادحدثالتميمي،

2 يزيد:بنجميلبنعليا-4

حدثالرقي،
بأحاديثالحميدعبدبنوجريريون@،بنعيسىعن

عة.ضومو

/2)المجروحي@كتاباقحج@،جهةعلىإلاحدثهكتابةيحللاجان.ابنقالا-

1 عديالنوذكر4(،1
عدة

أحالمحن@،من
3

سأثكرهلموماالأحاثيترهنهفال

/2)الكاملجئا!ضحيفوهوأعللهالىبواطلفكلهامذاالحسنبنعليحديث

2/1 (012ا-)ك@91اليزانالترويهن،عدادفيهوالدمبيوقال6(،7

سيحجان.ابنقالا-
يرولهنقةرواهحديثكلبلىوسدالحديثيسر@لبدادكان

الاخججيحللاافقات،حليثسلىماالأنباتعنويرويالغفلكيخعن:

2/1)المجروحينكابب لنوعليترحمته.نهايةفيعدياسوقال5(،1
امدعدة

منسرفهحليتأومنكرحدبتاب@له،مامفدار
2/2/1)الكاملفروا@نقة وتال0(،8

4/2)الميزانلانرانظر)ك@021(،اليزانكناب،الذهبي 15)

كا@بحال،عهالروايةلا@ححينهكتابةيحللاوضئاالحديتيضعجالتابنقالا-

2/1)المجررحي@ رق@الناسنقاتعنبالبواطلحلتعدي.ابنوتال6(،1

1)ولالكاملالحديت، وعر@الدارتطنيوضعفهجاناب@كذلهالنحبيوتال0(،8

3/1)الميزان 1لا/اللانوانظر.7(،1 09-1 10)

المهملةبايى@لامي.(1)



(@/13ال

-
@لى@لصحيح-@لممخل

2 سعبد:بنعليا-5

شهريارابن
(1)

لأنصاريا)و(هارونبنيزيدعنروىالرقي،

وسرقهما.قلبهماقدحدينين

1 مبمون:بنعيسى-26

بنالقاسمعنروى/مدني،قريث@مولى
محمد

أحاديثبكرأبيبن

ميمونبنعيسىعلىاستعديتمهدي:بنالرحمنعبدقالموضوعة،

القاسمعنبهاتحدثالتيالاحاديثهذهفقلت:
(3)

أعود.لاتبتفقال:

2 ا-7
الذعبدبنعيى

بن
محمدة

أحاثيثابائهعنأبيهعنروىطالب،ابيبنعليبنعمرابن

عة.ضومو

حانمألرفال-
"

1للا/رالتعدبلالجرحشيح، الحطاكنيرحبان.ابروتال9(،8

عنيرويممنالوممفاخ@
زبجولاالملزقات،الأنباترعنالمفلوباتافقات

2/1)المجروجنكابرالمجاهيل،لألاطلاروايةلكثرةعنديلهلاحتجاجا 1،)6

3/1)اليزاننطر.وا 4/2)اللان1(،3 32)

923،23)الاربخثي.،لي@مجن.ابنتال- منكرالبخاري:وقال3(،83

2/3/4)لكيرالترلخاالحديت، حاألووقالى،.01-2
ررعةأبروفالتروك،3

6/2)يلوالت@الحرحيرالقولانضيف، الحديت،مترركالاني.وقال7(،8

كابموضوعفكانهااضياءالنقاتعنيرويحبان.ابىوقال)524(،الصحفاء

2/1)المجروحين عدي.اب@وقال8(،1
/2)الكاملأحد،عليهبحهيالايرويهماعامة

0 3/3)اليزانوانظر2(،3 2/0)تقربضحيف،الحالظ.وقال6(،2 21)

حاابوقال-
6/2)والتعديلالجرحالحديث،بقوييكنلم.3 ابن=وقال0(،8

(1)
لرجت.المراجعسوالنصربشهربار"دالنالأصللحي

ومييظلهاالمقاملأرلاضقهاالأصليرليت"سلفطة(2)
اد.اليزلاننيكنلك

(3)
الفاكلمةلحدوالقمبلالجرحوديسرح،الثكلباواصحةعركلمةالأصلدي

دابن3

عاتقا.دحنالقممكلة@حداليزانرليوعر@االكعمحمد@ي



-

اطول@لجزء

1 :@الحذ@سليمانبنعاصم-28

عنروىلحذاء،بايعرفلذياوهولبصريينافيدهعداالكوزي،
وددا

صموعاهند،أبيابن
موضوعة.أحاديثحسانبنوهثاملاحول،ا

2 الملكعبدا-9
هار@ن:بن

ا
موضوعة.ثيثأحاأبيهعنروىني،الثيباعنترةبن

2

2

كانكانهبهالاخججيحللامرصوعتىأشاءابانهعنايهعنيرويجان:
يهم

كانحتىويحطئ
لمايروبهساالاحتجعنجطلأملاتعنالمرضوعةبالأتياهيحي.

نروك،الدارفطيفالالذمبي.وفال)ث@121-221(،المجروجنكنابوصمت،

3لا/اللسانوانطر.ى،ما)صالمغني 99).

حاأبورقالأعرل،لهالىباحاثيثيحدثكذائاكانعلي:بنعمروقالا-
3

النانيرفال3(،ى/6)والن@بلالجرحفيالفولانمتروكالحدبتضبف

عنالمرضرعاتيرويممنكانحان.النوقاللمأ،3لارقمالضحفاءتروك،

)ك@621(،المجروجنكتبالمجب،حهةعلىإلاححثهكتمالةجللاالأثات،

/3)اليزادةرانظر1(،2/2/97)الكاملالحديت،يصعسنكانعدى.اب@وقال

3 4/2)اللان1(،5 19).

رتاللع@2(،2/2)الكامل3(،كه)صالمللالحديث،ضيفأحمد:قالا-

انالحديث،منكرابخاري
2)صالصيرل@ك@1/63)الكبيرريخ الضحفاء8(،0

3ر
نروكحانم.أبووقالا(،لععلأرفمافا@لح@كذا@مبن.اب@وفالا(،له

مبفا
لااوتالكلثأ،5/4)لتمديلوالجرحالحلبت،ا

لفحفاءاا@حديت،نرركني.

3ر
جهةعلىإلاححنهكتالةيحللاالحديثيفعسنكانجان.ابنوقال3(،لله

2/1)المجررحينكتاباقحجب، لهمرونلنالملكرعدعدي.اسوقال3(،3

صايهعنغرانبأحاثيث
حد.

2/2/2)الكاملالصحابفعتمنجاعن وذكره9(،4

متروك،أيضارألرهرقال)263(،لرقمالمطوعةوفي7(،الالضحفاءفيالدارقطني

وتالأباه،عيهوعطفمتروكأنهالملكعدعلىحكمالدارقططأنيفيدوهذا

2/2)الفحفاءكناب،يحمىعنوقال:ضيف،الحقيي: /2)الميزانوانطر:8(،4

6 .(4/72)اللان6(،6



@لى@لصحيح@لممخط

1 بنالملكعبد-30
القرشي:قد@مة

الذعبدعنروى
مناكير.أحاثيثديناربن

1 الجزري:الرحمنعبدبنالعزيزعبد-31

بنالكريموعبدالرحمن،عبدبنخصيفعنروى
أحاديثمالك

القرشي:أبانبنالعزيزعبد

المعضلات.والثوريمسعرعنروىخالد،أبو

3

5/3)والتحديلالحرحعالح،وفال.2(،2لاالتارلخئقق@معين.ابنقالا- 6،)3

يالبخ@وقال
"

حاأبووقالى،28/3/1)الكيرالاريخ@شكر،يعرت
3

يىة

5/3)والعديلالجرحالنقات،عنلالشكريحدثالحديتضيفبالقوي وتال3(،6

الناني
"

الروايةفيصدوقاكانجان.ابنوقال)283(،رقمالفحفاءلالقويم@ليى

عنلحيحيلهالترهمعلىبالي.ياتيحتىوهمهوكثرخطزهفحثىممنكانأنهإلا
مفاه؟

2/1)المحروجنكتابالمات،يوافقلميمابهالاخججيجوزلا رقال3(،5

نه@ةالحثييوفالالعحلي،ونقهالحافظ
اللهجدعن

عبدابنوقالمنايهر،مياربن

1للا/التهنيبتهديبريف،مدني:الر. غيرأشاءرلهعدي:ابنرقاللهأ،5

2/2/2)الكاملمحفوظف 51).

ةوقالأحا@نهعلىبالصربأحدأمرا-
الجرحمرضوعفقال.أوكذب،ير

جاد.ابنوقال3(،المارقمالضحفاءبتققيلي@الشاني.رقال3(،مه/5)والتحديل

/2)المجررجنكتا@يفض،لأثاتباوالملزقاتفيكرافقاتعنلالمقلوباتياتي

1 .(4/34)اللان1(،2/63)الميرانوانظر8(،2

2)صالحللالمواقت،بحديثحدتلماتركهأحمد.قالا- محش.ابنرقال8(،2

1لاالارلخبنيء،لي@ يدعيكنابأيضا.وقال2(،3
يمع،لمما

للعقيل!الضحفا.
حاأبووتالكدائا،كانرالذأبانبنالعزيرأيفا.وقالما\(،/2)

3.
بهيثشغللا

الجرح=فيالأقوالمذهينهحدوتركضعيتزرعة.ابررقالحدي@،يكتبلاتركو@

المحروجى.كتابمنوالنصوبتصجفومردمحود،لأصل.افي(1)



@لجزء@الول-

3

3

1 بحربنالحميدعبد-33
(1):

مقلوبة.بأحاديثالذعبدبنوشريكمالك،عنالكوفي،

1 الله:عبدبنالحكمعبد-34

لقسمليا
(2)

موضوعة.ديثأحاأن@عنروى

لتااد،ح@أترىلبحلىي.اوقال@،@/5)لحديلوا
ا@ير@،@@م.@ما@بر@ر@خ

3رالضحفا.الحديتمتروكالاني.وقال2(،12)
وكادجانابنوقال)273(،

لالأنياءالنقاتعنانيوالحديثوبرقسمعيخرمنيخروياالاسكبياخذسن

أحمدتركهالمحضلات،
/2)المجروجنكتا@عليصالحملشديدوكانحبل،بن

1 2/6)الميرانوافظر.0(،4 وعره،ميىالنوكحطقروك،الحافطوقال2(،2

1/5)المربب 07)

يرقكانأحاثيئهم،منلىماوالكرينرئريكمالكعنيرريجانابنقالا-

2/1)المحروحينكاببحال،بهالاخججيحللاالحديث عدىالنوقال2(،4

2/2/2)الكاملالحديث،يسرقكاد 2/5)اليزانوالظر2(،7 /3)اللان8(،3

)981(،الصغير)2/3/921(،الكبيراقاربخالحديت!منكرالبخاريقال-1

حاأبووقال)242(،رقمالضمفاء
والتعديلالجرحالحلتنكرالحديثضيف:3

عدي.ابنوتال5(،6/3)
2/2/2)الكاملعليصيتابعلايرويهماعامة ابنوقال2(،7

كتالةيحللامافهفلهأعلمولاحديثصيىسماأن@عنيرويمنكانجان:

2/1)المجروجنكابالتعحب،جهةعلىإلاححفه منصيفالحالط.وقال3(،4

1/4)تقريبتمت،مسة/لخاا نطروا(66
0

2/5)لميزانا 36)

د.و@لل@رالبرار،المحروجى،كابمنواقصريببو،الأصل.ني(1)

حطاوموالتمليالأصلننوكانالباب،فيكماالأزدستبيلةالفاملةيلىنةالقر(2)

أعلاهالراجعمنوالضوب



بلى@لصحمح@لمدخل

1 مجاهد:بنالوهابعبد-35

موضوعة.أحاديثأبيهعنيرويالمكي،جبرابن

1 سهل:بنعباسبنالمهيمنعبد-36

ا
بن

موضوعة.ديثأحاابانهعنروىسعد،

زيد:بنالخالقعبدا-ك@

المعضلات.أبيهعنيرويالدمشقي،قدواابن

1 )432(،الضحفاءشنا،ايهمنيسمعلميقولرن.كانواوكغقالالمخاري.قال-35

6(،للاهرفمالدارين@بخبثيء،بىمجنابنوفالما(،/2/3)الكبرالناربخ

ضجفبئيء،لي@ايميصيسمعلمأحم@وقالكناب،النوريصمانرقال

حاابوونالالحديت،
وفال@،ث@07@والتحدبلالحرحفيالنلانةلأنوالاضيف،.3

ميضجفاكانصدابنوقال)573(،رقمالصحفاءالحديتاقروكالاني

5/4)الطقتالحديت، فيويحيبيرهولمأبيهعنيرويكانجاناب@رقال6(،9

2/1)المجروحيىكابالترك،فاستحقيحمظلم@انيسالماكل ابنوقال6(،4

ماعامةعدى
2/2/2)الكاملعليصتاجلايرويه 2*(،/2)اليزادوانظر2(،4

6/4@اللان 5 3@

1 2)صالصيرالاريخناكر،صاحبي.ابخكلتال-36 بنالحسينبنعليرتال6(،0

فيالقولانالحديت،نكرحاتمأبروقالالحديت،ضحيفالمهيمنعدالجنيد

ابنوقال)683(،الضحفاءالحدينىتروكالشاني:وقالملا(،يلا/والتيلالجرح

فيذلكفلما@حقوممصكرةمنعلهايابعلامناكرلاضياءأيهعنيتردحبان
2/1)المجروجنكابلصالاحتجبمبطلروايته معش.ابنصالحقيليولقل9(،4

2)ولالضحفاءضيمان،وأبيالمهيمنعبد الحديت،منكرعدي.ابنوقال7(،6

2/2)الكامل 78 /2)اليرانوانظرةصحيف،التق@دبفيالحافظوقال2(،/

6 6/4)الفذببنهدبب1(،7 32)

1 1(،لما)صالصجر1(،2/3/52)الكبيرالتاريحالحديت،سكرالبخاري.قال-37

/6)واقعديلالجرحالحديت،منكربقوييىحاتم:ألووقال)132(،رقمالضحفا.

حان.ابنرقالك@(،
أنها=شهدالمشحعصسهااقى@فاالنايرعنالصايهريروي



-

للجزءلالول

1 القدوس:عبدبنالسلامعبد-38

أحاديثعروةبنهامعنعبلة،أبيبنإبراهيمعنالئامي

وغيره.عماربنهثامعهروىموضوعة،

1 صالح:بنالسلامعبد-39

حمادعنروىالهروي،الصلتأبوسليمانابن
وأبيزيد،بن

(1)

مناكير.أحاديثوغيرهمالعوامبنوعبادمعاوية،

4 نافع:بنالو@حدعبدا-0

الموضوعات.الثامأهلأنمةعنيرويشيخالكلاعي،

2/1)لمحروجناكاببصحتجبعلاايجرزلامحمولة،أومقلوبة لعقيياوذكره9(،4

وفي7(،الالضعماءفيواللارقطي2(،كلأ/2)نيال@خاريقولودقلالضحفاءفي

ممأا.-4""/3)اليزادلسانوانظر.)853(،3برالمطوعة

حاأبوفالا-
يرويحانابنوفالى،8للا/والحديلالجرحضبفان،وأبوههو.3

بحال،لهالاخججيحلولاالموضوعةالأتاءعبةأبيوابنعروتبنتامعن

2/1)المجررجنكاب مننيءعلىيابعلاالحقلي.وقال1(،5
الضحفاهحدثه،

(2/2 3لا/القنيبكنيب)2/716(،اليزانوانطر4(،5 24)

علىبالضربزرعةابووأمرضعيف،رهولصدوقعدييكنلمحاتم.أبوقالا-

قالوم@،للا/والعديلالجرحفيالقولانأرصا@ولاعهأحدتلاوقالحدينه

ةحانابن
يةرأهلعليفضانلفيالحجانبالعراقوأهلزيدبنحسادعىيرب

2/1)المحروحينكابانفر@بنابهالاحتججيحوزلا ليىالسانيوقال!(51

2/1)الضعفاءنجت،راففيالحقلي:وتالبنقف لهصلوقالحافطوقال5(،5

1/5)اققريبور،كذافقال.المقليوأفرطيتئغوكانمناكير اليزادوانظر.6(،0

(2/6 .(322-032للا/التهني@تهذيب6(،1

عن=يرويحبان.ابنرقال2(،6)صالصغيرالتارلخ@أصيتين@ةالبخلىيقالا-

(1)
خطا.رمرساويتهلابنةالأمللي



بلى@لصحيح-@لممخل

1 أعين:بنالأعلىعبد-41

الذعبيدعنهروىالموضوعات،كثيرأبيبنيحيىعنروى
بن

الأنصاري:/ثيربنالمنعمعبد

الذوعبدمالك،عنروى
بنيعقوبعنهروىالموضوعات،عمربن

زفر.بنوأزهرلفسوي،اسفيان

4 العمي:زيدبنالرحبمعبدا-3

لانيهاالحمل)عليهأحاديثأبيهعنروى
(1)

أبيم@.على

4

4

4

اناهلوعنالمقلوباتالحجازأهل
علىإلاالكتبفيفكرهيحللاالمرضرعات،م

2/1)المجررجنكتاببالقدحبل فيالحقجدقالالنمي.وتال4(،5

لااحكمه.
فيميمخلصوحدينهالحالمجهولهوالقطان:ابنوتالحديخطيصح

2/6)اليزان (79لا/اللسانوانظر6(،7

ةجانابنقالا-
بهالاخجبميجررلاحدثميمنلي@مايخرأبيبنيحىعنيروي

2/1)المجروحينكببحال، منهالي@فكرةباحاديتجاءالحقيلي.وتال6(،5

نيمأبووتالبتقفليىالدارقطني.وقال)2/352(،الضمفاءمحفو@يضيء

أبيبنيحىعنروىأعنبنالأعلىعدسلم.علىالشخرحتحدصةفيالأصجاني

2/5)الميرانانظر:الناكير،كتير فيفظالحاوقال3(،9للا/التهذيبتهديب9(،2

سضجف(التقريب:
لهأكلأ/1)قبحة،/السا

الأنات،حدياننليىبماالنقتعنياقيحثاالحديتسكرحبان:ابنتالا-

2/1)المجروحينكاببحال،بهلاخجاجايجوزلا لإرثاد.افيالخليليوقال8(،5

2/6)اليزانوانظر.احمد،وكدبهلأنمة،اعلىوضاعمو (75لا/اللسان9(،6

2)صالصغيرك@501(،/2)الكيرالاريحتركيصةالبحاريقالا- الضعماء6(،0

9(،-5/33)والنحدبلالجرحلمأ،.3لاالناربخبشيء،لب@محبن.ابنوفال)532(،

مقم.يخرالحرارزبدرأبوهبهاالاالكحميقبمرلايفنضهاالمقامنلحن،زثنامالاا"كلة



-

@لجزء@الدل

1 الفرياني:حبيببنالرحبمعبد-44

عنروى
(1)

الموضوعات.وغيرهماوبقيةعيينة،ابن

1 الرملي:كثيربنعباد-45

عنروى
لحلالاطلبحديثحبصاوهوموضوعة،ديثأحالثوريا

لفريضةالحعدف@مة
(2

-

بمدكانحدبنمينركحاتمألروفال3(،لملأرقمالضحفاءنروك،الاني.وفال

الجرحفيالقولانالحديت،رايرزرعة:أبووقالبالطامات،يحلسس@أبا@

5/3)رالتعديل الحديتمقلكلاالعجانبأيهعنيرويجانابنوقال0(،4

2/1)المجررحي@كابكلها،مقلربةأرمحميلة@نهاصاعه علياسرتال1(،6

قالوالنقات،علهانجابعهلاأحاثيتولهمنكر،حديتنجرضفيقعنأيهعنيروي

2/6)الميزانيخت،كنابمعين:ابنتالالعقيلي. عنللحقل!الضعما.وني5(،0

ا
2/2)لضمفاءاوتركو@لي.لي@مجن:بن 4/3)للسانانظر.وا7(،5 05-306)

قدافيمناولملوضغا،النقاتعلىالحديتيضعكانجان.ابنقالا-ع4
أكروضع

عنرواه@ث@اللهرمرلعلىحديثخمسمانةمن
/2)المجروحينكتابافقات،

6 2/0)البزادبنيء،لىبحص.فالالذير.وقال1(،3 نبمألووتال6(،3

لما./3)اللانالموضوعات،ةوبقيةعةاب@عنروى

4 ازعموأحمد.رقال4(،لكاالدارميتاريخ)7925(،اللىلخثقة،ميى.ابنتال-51

لهأ،=/2/2)الكامل3(،2/3/4)البهيرالتاريخنظر،فيالبخاري.وقالضحيف،انه

في
للانراوالميزا@لحررج@،اكنابمىوالنصود@عه،لأصل.،ا

3رحديتمعر@لناللهعدمدالكير،الممجم@يالطرانيرواه
يج)3999(،

01/09)

صإبرايمعنصصورعنسفانكنرصبنعادطريقمن
علفة

مرمركاسودالنعن

10/2)الزواندمحمعفيالهخيوأ@رثه ننالطراليرراهونال.1(،9
كنبربندعاوبهلكبرا

لرمليالصوابراقال.كنافررك،ومرلنقميا

3برالصجرالحمعلياليرطيوأيرء
البهرليالطرانيوعراهدالضمفلهيرمز)1725(،

3يرالجامعضيصليالألايونكر.محو"النبل@
اصنصللطرانيحراه)2263(،

3)صالحةالمقاصدفي@لسحاويوفكرهضي@.قالمحهد واليهقيالطراليوتال(16

@ط
عىببرابمعىسصورعىافوريعنبخربنعادجهةمن(2/2/2)رالقضاعيالص

ت



@لى@لصحمح-للخل

1 الكاهلي:كثيربنعباد-46

الثوري،عليهيصلفلمماتثميكذبه،الئوريكانقديمشيخالثقفي،

بنجعفرعنوروايته
الذوعبدعروة،بنوهثاممحمد،

بن
بنمحمد

ونافعالبصري،والحسنعقيل،
(1)

عمرابنمولى
حدث

عنهم

بالمعضلات.

ةالنانيوقالول،6/5)والحديلالجرحالحديث@صحيفزرعةوأبوحاتمألووقال

رلهابصريكيرلنجادمنخيرموعدي.ابنرتالى،.7)الضعفاءبنقة،يى

بمابأسلانقةكانالمديي.بنعليوقال5(،/2/2)الكاملمحفرظفعرأحالمحيث

بنبكرأبورقال7(،2/13)الميزانمتروكالحنيد:بنعليوقال7(،2/13)الميزان

5/1)التهذيبتهذيبئقة،ضيةألي تقربقلخضجف،/الحافط.وقال2(،0

(1/3 93)

التاريخكأ،96)الدارميتريخصالخا،رجلأوكاننجيءيىمحين:النتالا-
عادةأحمدوقال)7923(،

كا@فأحا@يتر@ىعمارفبنالحسئأسوأشكتيربن

7(،1ا)صالصيرال@ردخكسسكتواي.البخ@وقاللعأ،يلا/والتحليلالجرح

يصبطلاوكانصالخاشيخاكانررعة.ابووقالتركو@وني3(،2/3/4)والكبير

فالوما،6/5)يلرالتعدالجرحننالخنةلأفوالاحدنج@علىبالضربرامرالحديت

أحمدوقالتروك،فظ.لحااوقال5(،2/37)الميزانلحديت،امترركلنمي:ا
"

1/3)تقريبكذب،أحاثيثروى 93)

علفة=
عادبهتفردالبيهني:رتالمرنرغا،لهمحياب@ص

نهاشوامدولهرفال.ضيفرمر

كلعلىو@جبالححلدطلبرلفظهرفحهأصوعنالطرالي،أخرجهدوكامحردصالنعى

ملم
ليالطرانياخرجهه

جها@ا@لحلالطلبةمرلحوغاعبىابنوعنرالليلي،لأوصطا

كهمجامدعىسيمأيبنفيعن@لفصلابنحديتمنالفصاعيرواه
فينحيمأبيعدرمو

والحلبتيخرة.رضوامد@الاميمالحضايؤكدربحضهاعمرابنصاللبليطربفوصالحبة،

9(،2/33)أصهانأخارفيليمألوأحرحه
به.عادطريقمى

(1)
لرايعالأصلدي

أثناهماوالصر@ب"



-

للجزءلالول

4 :(1)القلممبنعبيدا-7

الأشعثأبوعنهروىموضوعة،أحاديثعروةبنهثامعنروى

:(@)زيدلبنالعلاءا-

لأبلياإنهيقال:موضوعة،ديثأحامالكبنأن@عنيرويشيخ

4

4

(2)

بنعيدمين.ابنقالا-
القا

)5،91(،اقلىلخنجقفلىالوريلمانقىب3

حاتمأبووقالمالهأ،لهالارسخكنائا،وكانيخةلهكانتةأيضاينابنوقال

لانكرةباحاثيثحثأبو@رعة:وقالالحديث،فابالحديثضيف
يبعي

أن

عنيرويضيئجان.ابنوتاللأ،ا5/2)يلوالتحدالجرح@يالقرلانكمييحدت

2/1)المجروج@كتابالنقت،عنالمحضلاتيرويسنكانعروتبنمنام 7،)5

1ول)ولالحديثنكرعدي:ابنوقال ضيف،كوفيالدارقطي.رقال5(،8

3برالصاغبتحقيقالطبوعةوفيا@مأ،الضحفاء
شققيلىالذمبيوقال9(،3د

2ولاليزار@الحديث،يفعكانأبو@اوتقالوقال: 1@

/2)الكيرالارلحالحديت،نكرالبخاري:قالاليزان،انظرالبمري،الئقفيا-

1)صلصيرواك@025(، بهبالحديث،اتروكالحديت،نكرحاتم:أبروقال9(،1

للا/واقحديلالجرحني.يتكلمخبلبنأحمدكانيمونطبن@زيادهمب@أبيباب

3 ضوعفصبنحةمالكبنأنىعنيرويالأللةأملمنشيئجان:ابنوقال5(،5

الأحا@يش@منعلغا@نكرانهمنوساقاتعجب،سبيلعلىإلاالكتبفيفكر.يحللا

@ي
أتفلمبزالفص،ابنألهلىتيئالمراجعضى@يطربللحتوبحدافيةلالنلأصل.ا

عنالرراةديإن3فها،بدكرأنيمكناقيالظانفيالهبنبنعديمىلنترجمةعلى

الأشت،ألوالقاسمبنعدعى@لرواةوفي@لفم،بنعدف@همولي@القصبنعدعررة

فلكوكل
يرجح

ماوحطاأتا.ماراب@
و@لببواقحلبل،الجرحانظرالأصل،لحي

الحفقرنالريم@،الاييلواتالحرحونيزبح@الابنبر:ر@ل@@ليهر@لبحاريتلىلخي

داسالقنيصكنيبونندابرفلحالار@ليزانالمحروجنرفيدربمالاس:فيالهاثىلي

@بصقلله
.(2/92)@لنقريبفيوكحلكفسدح،بابنت

أناهصاوالمو@بلالأيراالأعل:في



للصحيح-لد@لمدخل

4 العطار:ميمونبنعيسىا-9

الذعبدبنبكرعنروىالبصريين،فيعدادهالتيمي،عبيدةأبو

وغيرهمالقرظيكعببنومحمدكثير،أبيبنويحيىالمزني،

الزبيري:صالحبنعامر

المناكير.عروةبنهئامعنروىالمدين@،أهلمن

2/8)المحروجنكتابمقلرلة،ضرعةكلهاصةعقبارقال وقال8(،1اا-0

الحديظ،يضعكانالمدفي:ابنقالرأصات،السابقفلأقوالاونقلتالف،ةالذبر

لرلداأبرصرساهضروكلحافظ.اوقال9(،3/9)الميزانمتروك،رقطني:االدوقال

ما(.3له/القنيب@ذيبترجشصوانظرققريب،ابالكذب،

وأبرعلي،بنعمرووقال)3383(،(9232)التارلخلي.،يىةمحينالنقالا-

حا
الجرحفيهزلا.أقوالالحديت،ضجففرعة:ابووقالالحديط،متروك:3
2)كم@لوا@ لائي.ارقال)662(،لضحفاءالحليت،اسكربخاري.اوقال7(،8

كانهاأثياءالنفاتعنيرويجان.ابنوفالى،25)الصحفاءالحديث،تروك

سدي.ابنوقالا(،ول/2)المجروجنكابحدئصجانبةفاشحقضرعتص

2/2/2)الكاملأحد،علبهبالحهلابروبهماعامة منروك،الذهبي.وفال1(،0

2)صالضحفاء تقرب.ضميف،الحافظ.وقال3(،4

حدلةيكن@محين.ابنقالا-
الحديتضيفأيضا:وقال)3211(،التاريختجيء،

2/3)اليزانالله،عدويخثكنابمجن.ابنعنمحرزابنوقاللهأ،9يعلا 6،)0

1)صالحللكنب،عاحبيكنلمنقةةأحسدوقال 3للأ/والنحديلالجرح4(،3 2،)4

حاأبووقال
3للأ/والتحدبلالجرحبائا،لحديثهأرىطالحديث،عالح.3 2،)4

يرويممنكانجان.ابنوفاللأ،37)رقمالضعفاءبنقضيىالناني.وقال

كتاب@لتحجط،جهةعلىالاحديتهكشابةلايحلالأتجات،عنا@رضوعات

ماعمةعدي:ابنوفالا(،ول/2)المجروجن
الكملانفات،عنمسررقبروب

رهم،حدفيفيةالعقيليوقال0(،2/2/7)
2/3)الضحفا. الذبي:رقال0(،1

1)صالضحفاءتركر@ ابنيخهوأفرطالحديث،ضروكحجر.ابنالحافظوقال8(،5

(193/1)تتربنكنبين



-

اطول@لجزء

5 الوليد:بنالعباسا-1

عنروىالبصرة،أهلمنالضبيبكارابن
خالد

الواسطيالذعبدبن

بالمعضلات.غيرهعنوحدثعليه،يتابعلممنكراحديئا

5 الضبي:سيفبنعمارا-2

لمناكير.الثوريوالد،خاأبيبنعيلإسماعنروى

1 :("عمارةبنعون-53

المناكير.حسانبنوهامالطويل،حميدعنروىالبصرة،أهلمن

اقالا-
العجاف..البصرةوأهلالراصطيوحالدالل@بكرأبيعنيرويحان.بن

2/1)المجروحينكاببه،الاحتججيجوزلا علىالغالبالحقيليوفال0(،9

/2/2)اليزانفيالقولي@انظركنا@،الدارتطني.وتالوالنايهر،الوهمحدلة

نجمأبووقال2(،38
شيلاالمايهر،يرويلأصهاني:ا

3/2)اللسان@ 38)

الجرحجزا،المباركابنعلبهوأننى)576(،الدارميت@بخنقة،مجن.ابنقالا-

فامب،مكر،عيصتابعلاقال.ثمحمي@البخريلهرذكر@ه،للا/39والتحيل

2)صالصجرالاريخ الحديثصعيفوكانصالخانجخاكانحاتم.أبووقال4(،0

6/3)يلوالتعدالحرحفيالقولانضجف،زرعة.أبووقالالحديت،نكر وقال3(،9

ص@الفحما.متروك،ويخرهارقطنيال@قالةالذمبي
2 2 ضجفالحالظ.وقال@،3

منعابذاوكانالحديت،
/3)الميزانلحيترجتوانظرى،2/7)نقربالتامعف

مكرزرعةأبووقالالحديت،ضجفالحديتمنكروكانعهأكتبلمحاتمأبرقالا-

صدوقاسكانجان.ابنوقال@أ،مهللا/رالتعديلالجرحفيالقولانالحديث،

المات،وافقفيماإلابهالاخجاجفبطلالمقلرباتروايتهننوجدخىخطؤهكنر

2/9)المجررجنكتاب حاأبرضحفهالذمبي.وقال1(،7
/2)المغنيويخره،3

9 2/9)تقى@ق.ضجف،/الحالظ.وقال4(،2)ص.الضحفا.كأ،5

اجعمنو@لتصوب@خرهفيتا.نللصسكل،الأصل.نن(1)
الالقف



للصحيحلد@لمدخل-

5 الكوفي:إبر@ميمبنكياثا-4

فيه.يثكلاالحديث،يضعممنالرحمن،عبدأبو

1 فائد-55
(1)

العطار:الرحمنعبدبن

روىموضوعة،أحاديثأوفىأبيابنعنيرويكوفي،الورقاءأبو

عنه
وغيره.يون@بنعيسى

1/4/1)البهيرالاربختركو.،ةابخاريتالا- 2)صالصير9(،0 الضعفاء2(،0

الضحفا.2(،2)ماالتاريخمامرن،ولابثقةيىكذابيخاثممين.ابنوقال2(،لهها

2/3)للحقيلي حاأبروقالحديثه،الاستركتروك،ةأحمدوتال1(،5
ترك.3

علىالحديتيضعكانجان.ابنوقالم@،7/7)رالتحديلالجرحفيالقولانححينى

اتعجب،جهةعلىإلاحدئهكتابةيحللاالأتبات،عنبالمحضلاتوياتيالتقات

2/2)المجروحينكتاب بينعدي.ابنرقال0(،0
شبهكلهاوأحا@فهالضحففيلأمرا

يا/اللان7(،3/33)الميزانفيترجتةوالظر3(،2/2/01)الكملالموضوع،

الجرحلثي-هولي@ايضا:وقال0(،7لاالارلخضيف،محين:ابنقالا-
حاأبروقالالحديث،متروكأحمد:وقالمأ،)ك@3والتحديل

زرعةوأبو.3
"

حاالورقالبحدينميئتغللا
أبيابنعنرأحاثيثهحدينهيكتبلاالحديتفاهب.3

لعأ،/7)والنحدبلالجرحفياللانةالأفرالأعلأ،لهانرىنكادلابواطلأوفى

4/1/1)لحديتانكرري.لبخااوقال الضعفا.لحديت،اتروكةلاتياوقال2(،3

اعناتيوالثايرعنالناكريروي@نكانجان:ابنوقال)784(،
أوفىأبيبن

2/2)المجروحينكببصالاخحجيجوزلابالمعضلات، عديابنوقال3(،0
"

مع
2/2/3)الكملحديثاييهبضمفه ا@ا(،الضحفاءفيالدارقطنيوفكره1(،2

2)صالضحفاءوغير@أحصدتركهلنحبي.اوقالى،32)3برلمطبوعةافيوهر 4،)6

2/5)المغني تقرلبق.تالخمف/صغارشاتهموهضروكالحاظ:وقال8(،0

(107/2).

@لنكر@لابفةالمراحعمنوالصوبالمهملة،رالحاءراثلتبالفاء@لاحلاالأصل:فيد@



لجزء@لول

5 الحمين:بنفضالةا-6

اللهعبيدعنروى
(1)

بنعمروبنومحمدعمر،بن
المناكير.علقمة

1 الجزري:السائب/بن@فر@-57

موضوعة.ديثأحامهرانبنميمونعنحدث

5 الله:عبدبنقلمما-8

عمهعنروىالعمري،عمرابن
الذعبدوعن

المناكير،ديناربن

5

5

5

1/1لا/الكبيرالارسخالحديث@مضطربةالخاريتالالضبط،هوا- وكنلك5(،2

صيرويثيئحبان.ابنوقال8(،7/7)رالتعديلالحرحفيحاتمألر
محمد

عمرربن

2/2)المحروحينكتابأحاثن،منلىماالتقاتوعنعليهتابع@الذي 0،)5

2/3)البخاريتوليخهونقلالضعفاءفيالحقييونكره بالوضع،عديابنواكمه(54

2/3)الكامل 1 7 3لا/اللان)3/843(،اليزانليترجتوانظر2(،/ كأ،4

2)صالضحفاءللنبم 47)

لييىسين:ابنقالالمحلى،أبووقلسي@انألرا-
رقال)0805(،اتاربخس

4/1/1)التارلغالحدينصنكرتركرهالبخلىي: الاريخعه،سكتراوقال.0(،3

3رتركرهالضحفاء:فيوقال)ص.81(،الصير
حاأبووقال)792(،

ضعيف3

الجرحفيالقولانالحديت،ضجففرعتأبووقالالحدي@نكرالحدي@

علي.ابنوقاللععلأ،الضعفاءالحليت،متروكالاني.وقالمأ،)ك@.واتحديل

2/2/3)الكاملماكير،يمونوعنمحنوظةيخرأحاثيتله جان.النوقال9(،1

عنبالعضحتوياتيالأتاتعنالموضرعتيرويسنكان
كابالتقت،

2/2)المجروجن اليزادةننترجتوانظرالا(،الضحفاءفيالذمبيوفكره7(،0

4/4)اللان)ك@243(، 3

بنعربنعا@بنحفصبنعربناللهعبدبنالقاسمهوا-
العريالخطا@

لطليىين:ابنتالالمدفي،المدوي
انس

كان=أحمد.وقال)757(،ريخ

اللادمنوالتصوورالله،عدالأص.ني(1)

بنحفصبنعربرعبد@لذيخي:@2@
ط

يالحدصالمحطاببنعربن@
رارويرمالا@ي@ص@



رو

5

@لى@لصحيح-@لخل

وغيره.وهبابنعنهى

5 المكفوت:اللهعبدبنقلممما-9

عنموضوعةثيثبأحاحدثلجزيرة،اأهلمن
لخواصا

(1)

وغيره.

6 الله:عبدبنكئبرا-0

أكثرهابصحيفةجدهعنأبيهعنحدثالمزني،عوفبنعمروابن

كير.

يرويممنالرحمنعدواخييكنص
1/1ل@/للبخاريالكبيرالاريخكه، 6،)4

الكبير،التاربغ)203(؟رقمالضحفاءعه،مكتواةالحاريوقال8(،1ا)صالصجر

حاتم:أبووقالحديخ@الاستركاسيت،يفعكانكنا@ايضاأحمدرفال

اللأفوامذهلحدبث؟اتروكضبئا،وييسالاضحيفزرعة.أبورقاللحديث،اتروك

7/1)واقحديلالجرحنناللانة رثيكانجادابنرقالا-211(،1
يخرالحفط

أحمدكانالمعمول،كبهالذيهباليياتيخىالأسايديقبممن3الو
نجلب@

قاتالأنهمعينابن@لحسنالهب@روىنمبالكذب،يريه
يخث،كذابالحمري.3

2/2)المجروجنكاب الكاملعليها،يابعلارواياتهعامةةعديابنرقال2(،1

وقال3(،4لهبرقمالمطبوعفيوهوالا(،الضمفاءفيالدارتطيودكره3(،/1/3)

والظرلما\(،/2)تقىبقلات/صنلالكنب،أحمد@رما.متروك،الحاظ

37-3/137@ليزانا 2@.

-

علىهنافيالحملأثويولستةقالنمبالأفلاكتحلقباطلأحليثاجانابنلهذكر

القا
3

2/2)المجررجنكتابالخواعى،سملمعلىأوهذا اتهمهالذهبي.وقال5(،1

الميزانالسبحة،الأفلاكفيطويلبخبرالنجيسانبنعمرعهحدثجان،ابن

ويخرهالخواصسلمعنروىنعيم:وأبوالحاعقالالحاظ.وقال)ك@273(،

4/6)اللانشيء(لاموضوعفأحا@يت لهأ0

التاريخئي-هويىوتال.)706(،ايريخالحديث،ضحيفمين.ابنقال-
الدتاربح1(،870)

بن=بخربفرل:الامعيوكان1(،ك@1/7)الكامل7(،31)ارمي

1)صللنحيالغحفاءبصالاخحجبطلحبان:ابنتالالخراص،ميونبنسلممر 27).



-

@لجزء@الول

6 :(1)الأبليسليمبنكئيرا-1

هاأبوكنيته
زعمشم،

أنه
بنأنىسمع

يشهدأحاثيثعنهوروىلك،ما

وكيره.قتيبةعنهروىموضوعة،أنهاالقلب

1 حكيم:بنكوثر-62
عنروى

عطاء
عنهروىماكير،أحاديثونافع

هثم.

=

2/2)المجروحينكا@الكدب،أركانمنركنالمرنياللهعد أحدوقال2(،2

ل@لي@الحديتمنكر
حاأبووقالالحديت،وايرفرعة.أبووتالعا

لى3

7/1)رالتحديلالجرحفياللاثةالأقواللالمتين، متروكةالانيوقال4(،5

3رالضعفاءالحديث،
عديابنلو@ه(،.@

الكاملعلإ،يتابملايروبماعامط

اوقال2(،1/3/2)
موصوعةنسخةجدهعنأيهعنيرويجثاالحديثمنكرجان.لن

/2)المجروجنكابيخه،والا@عيمينابنكحمونقلالكب،فيذكرمايحللا

2 3برالمطبرعفيوهوالا(،الصعفاءفيالدارتطنيرنكره1(،2
وقال)544(،

2/1)تقريبالكدب،بلىنسبهمنونهمصجفالحانط /3)اليزانوانظر2(،3

6 3رالضعفاء8(،1ا)صالصغيرالاربخالحليت،نكرالبخاري.تالا-1
،)603(

منكرموحاتم:أبووقال6(،3لاللعقل!الضعفاءك@32(،/1)عديلابنالكامل

1)ولرالتعديلالجرحالتروك،نجهجذاالحديثضيفالحديث وتال4(،5

جان.اسوقال4(،1/3/2)الكامل0(،5للأرقمالضحفاءالحديث،متروكالاني

يحللابصيحدتنمعل!@لفعرؤلتهغيرحدتممنمنليىماأنىعنيرويممنكان

2/2)المجروجنكبحمثصكتابة يىطرواياتلحضوفيعليابنوقال3(،2

فيوموالا(،الضمفا.فيالدارقطنيوذكره5(،1/3/2)الكاملبالمحفوظ،

لص.35(.المعنيكأ،.3/6)اليزادليترحتوالظركأ،43)برقمالمطبوع

6 1)صالحللبثيء،لىأحمد:قالحلب،نزلكوفيمخلدأبوا-2 وقال4(،4

الأيرميمانبنايخرالأص:في(1)
ةالتحاليا.ا

مى
صبىموبرتصجفومرنحش@

سليم.صمصحصمو@ذمبمان،ليولا،ا-



بلىللصحيح-للملخل-

1 رحمة:بنكاح-63

عنهروىموضوعة،أحاثيثوالثوريمسعر،عنروىالزاهد،

الزهراني.الربغأبو

6

2)صالحللضا،يوىلا ل@يىلواطلأحاثبثأحاثنهةأبقاوتال6(،2
س

ص@ا@لل
2 7 )ك@والحدبلالجرح)417(،الناريخليء،لبىمين.ابنوفال@،4

1 حاأبروقال2(،3/3لا/الكامل6(،37)صللعقيليالضحفا.6(،7
رأبو@رعة:3

7/1)واقحديلالجرحالحديث،ضيف يرىلاأحدكانالبخال@.وقال6(،7

@ه،10)رقمالضعفا.الحديث،نكروقال.الصير@181(،اقارلخكه،الكتابة

منليىماالعاتعنوياتيالشايرالناكيرصيرويسنكانجانابنوقال

2/2)المجروجنكنابالأنبات،حدبث الحدبث،متروكةالشانيوفال9(،2

3لرالمط@وعةفيرمو9(،الالضعفاءفيالدارقطنيوذكره)305(،3رالضعفاء

رانظر4(،3لا/3/الكاملمحفو@،يخريروبهماوعامةعدي.النوقالى،47)

9لا/اللسادلأ،)ك@61الصيزانفي.ترجته لهأ1

خىالمقلوباتالأنجاءافقاتعنيرويسنكانجان.ابنقالالكوفي،رحمةألوا-

كتابظوبة.أوموضوعةأكرهانخةلهلها،التعمدكانأنهالقلببل@يبق

فييتابعولامحفوظةيخرأحا@نهعامةعدي.ابنوقال)2/922(،المجروجن
كذاب،وغيره.الأز@يتالالن@بيوقال@،@9ولا/@الكاملمتوففيولاأسانيده

3/3)الميزانموضوع،نهناوتال.عل!@ضلننحديخالهأ@رد3 99).

@@الأيلي،لي@ثاني-2
تحش@،صالمرحلة@باباءالأ@لة@ل@نةبلي،ا،عنحفمر@

منارتطيرالدجادابىنطرفيهنايخزانل@
تصجر@ليزان،يل،واقحدالحرحةانطرلأللة،ا

@@33ا/@@لنه

@78ا/@الللانمحجم

جانابنأ@لصواحدساأواتانساملالذعدبنويخرصيمبنيخرفياخلفرقد

منواحديخربيفماونرقلظريفيوتابعهما@لحاعراحدماا@بل@و@للارنطني
لأنمفا

مالر

1(،2/53)الغنيى()ك@6.اليزانالظر:التفرتتيترجحبلىحجرالنوالحانطالنبي

.(417/8)الفنيص@ني@



-

@لجزء@الول

1 64-
العنبري:عميربنموسى

مناكير.عتيبةبنالحكمعنروى

اقالا-ى
عنيرويالكوففأملمنمارردألرالييالعنبريعيرسمومىحبان:لن

3يزوكانوانلبنوعلقةالحكم
انه

كهروىسالك،بنأنىسع

والكر@يرن،وكيع

المسنمعفلببلىسبقرباخىالأنباتحلبتبثهلاماالقاتعنبرويسنكان

2/2)المجررحينكا@لها،التعمدكانأنهلها الحاكمرأيهوهذاأقول:8(،3

تفحمنهماوممومرالفبريعميربنمهمىفيوشجه
الأنة.اقوالشيافي@ا

يرويعيرلنميمىمجن:ابنقالا-
عه

نقفوهووكيع
الديعيراسوموص

يروي
مناعيرب@مومىمويىكحببنإسحاقت

والعيوانلبنعلقمةعنروىكوفيالحنبريعميربنموسحاتم؟أبيابنوقال-2

نعيم،وألوووكيعيخاتلنحفصكهروىي@،بناللهوعدوعكرمةوالحكم

فلكبنولأبيصست

النسمحتقال:الحنيدلنالححينبنعليناالرحمنعدناحاتم:أبيالنوقال-3

ةيقولنير
عهروىفالنىبالكوفةانانعيربنميص

الرحمنعدنانقفهروكغ

1له/واتحديلالجرحبصباسلافقال.عيربنصصعنأبر@رعةستلقال. 85).

@ي.بنموصيسىممنلاتينحاتمأبيابنتربموقد
وصمهأحدمما

أنهنميرابنقولنينقلهرون،ابوكيتهقرضيوتالجماترتيتميحكىالتي@يبالفبري

لحقال.@رعةأبيوقولكذاب،الحديتفاهبأدىأنهحاتمأبيوقولضميف،

8/1)لتمديلراالجرحضحيف، 55)

وكغوعهالئن،عنالتمييالكوفيالفبريعميربنمحسىالذهي.حرقال4
نقف

0حاوأبومين،ابنقاله

2لا/اليزان3 ملا(.2/5)المني6(،1

ةوقال
حاأبوقالالضرير،الحعديونهكلأبوالقرشيع@يربنموص

فاب:3

عدي:ابنوتالكذاب،الحديث
4/2)اليزانعيصيابعلايرو@هماعامة 15)

نقةالكونىالعنرياتيميعميربنمرسحجر:النالحافظوقال-5
كبارمن

سبحة./لاا
2/2)نفرببا0 86).

كذبهوقدمتروكالأعمىالكوفيمارونأبرلاممصالقرشيعميربنموسىوقال.

حاابو
)ك@1931-2931(.=الكسالتهديبوانظرايقريبتييز.انانض/من3،



للصحيح-بلىخلللمد

1 65-
بنموسى

إبراهيم:بنمحمد

مناكير.أبيهعنروىالتيمي،الحارثابن

1 66-
مطير:بنموسى

موضوعة.ديثأحاهريرةأبيعنأبيهعنروى

6

6

ومن
فيالفبريذكرفيوهماتدحبانوابنالحاكمأنيتبينالعلماءلأتوالالحرضهنا

مفا:أمررذلدعلىوالدليلالقرشس،عميربربمومىعليهمااشبهوأنهالمجروجن،

بالكذبالمرميبلالضعفالديدالقرئييذكراانهما@ا-

الحبري.هارون()ابالأعىاالقرثيكةجحلحبانالنأن-2

يراتفاتهماالاشتباهأسبابمنأد-3
الا

احد،وبلدمنوأنهاالأب،3را3

الطقةفيوتقاربهماعتيبق@بنكالحكمالثيوخبحضفيواستراكهما

/8)والتحديلالجرح)818(،التا.لخضجف،معيى:ابنقادالمدنن:محمدأبو-1

1 2/2)المجررجنكا@ه،شيلاايضاوقال0(؟6 عد.الخاريوقال1(،4

4/1/2)الكبيراقاريخمناكير، 1)صالصغير5(،9 وقال)743(،الضحفاء1(،8

3رالضعفاءالحديت،سكرالشاني.
حاألووقال)655(،

منكرالحديظضحيف.3

8/1)والتحديلالجرحليالقولانالحديث،منكرابو@رعفوقالالحديت. 6،)0

أوكانلدلكالمتعمدأكاناثيمفلستحدفيمنلىماأبعنيربحانابنرقال

ساقطفهركادوأيماوالشاهير،أيهبالناكرصياتيغفلةيه
كاببمىالاخجج

2/2)المحروجن لىليىقال.أنهمحينابنعنعديابنونقل1(،4
وقال-س

فيالدارتطنيوفكرهلا/3/712(،الكاملحديتصلايئتمعيى-.ابنيعني:
اتالالذبي.وتاله(،)وللرتمالمطبوعةنيوهر0(،1الالصحفاء

ويخرهلمارتطني
"

ق.تالالحسة./شالحديث،شكرالحاظ.وقال1(،3ا)صالضحفاءشروك،

1للأ/اللسانانظرالكوفي،الهلالي-1 )8061(،الارلغكناب،محين.ابنقال(31

1له/يلرالق@الجرح زرعة.ابووقالالحديت،فابقروكحاتم.أبووتال2(،6

8/1)والحديلالجرحفيالقولانالحديت،ضيف نكرالناتي:وقال2(،6

وصنايهر-عجاتبعاصكانةحبانابنوقال)555(؟رتمالضحفاءالحدي@



لجزء@الول

1 67-
:(1)البلقانيمحمدبنموسى

عنروىهر،طاأبو
لكما

موضوعة.حا@يثألموقريواأن@بن

1 68-
الطوبل:موسى

سط،واأهلمن
زعم

بنأن@لقيأنه
لكما

وسمع
محمدروىوقدمنه،

ا
عنهثفة،وهوصطي،لوااسلمةبن

موضوعة.ديتأحاأن@عن

المجررحيركتابصاعته،سالانهذاكانإناأنها@وصوعةلهاالمتعلكلا

(2/2 )315(،لرقمالمطرعةفيوهرا(،ال.الفحفاءننالدارقطنيرفكره2(،4

حاأبووقالمجن،النكذبهواهالذهبيوقال
اليزانتروكوجماعةوالاني3

1للا/انالل@ةوالظر)ك@322(، (13ا-30

حاأبوكذب-16
1ل@/والتحيلالجرحالرملي،صهلبنومرصزرعةوأبو3 وقال1(،6

/2)المحروحينكابالنقات،علىالحديتولصعمباتيدصركانجان.ابن

2 3برالمطرعةليرهرا(،ال.الضعفاءفيالدارقطنيوذكره3(،4
وقال2(،5لأ

حاأبوكنبهالتمىأحدةالذهيرقالالحديت،يسر@كانعدي:ابن
ررعفرألو3

الناوقال
وعرهلدارفطنياوقالنففل@ني.

@

2يأ/اليزانمتروك. لظروا9(،1

(128/6)انالل@

بنمي@مىححر.والنالنمبيقالا-6
أن@صررىحادابنقالالطريل.اللهعد

جهةعلىإلاحدنهكتالةلايحلبهافحتلهرصحتأويضعهاكانموضرعةأيخاء

2/2)المجروجىكابالع@، وهوناكيرأنىعنروىعلى.ابنوقال3(،4

6/2)اللان2(،4/90)ليزانانظر:وا)767(،مللكاامجهول، تا1(،3
سطواريح

.(76)ص

(1)
بر

لالبلفايل.الأ@
ةكور@لبلقاءبل@نة@ياءقللالهمزةوالصوا@اف،ياءتبلبالون"

عمانتمقاى@راثيالامبندنقاعالس

يوبلقكلبالهمزة،للفافي@لهاوالنةاد،البدمححمالظر.
/2)للسمي،لألبافيكما

3 ححروابنواللميحانابنمنكلالبلقاويعيهأطلقوتداكأ،15-6



بلى@لصحئ-@لمدخل

1 :(1)الأردنيقبرأبيبنمحمد-69

يرويكانالزندقة،فيقتلبالمصلوب،يعرفالذيالثامأهلمن

الأثبات.عنالمعضلات

الحسنةالكلمةلأسمعإننبفول:سعيدبنمحمدكاندحيم:قال

إسنافا.لهاأثنأنبأشاأرىولا

محمدكان
بنسعيدبنمحمدحدثنيفيقول:عنهيحدثعجلانبن

محمدحدثنيعنه:روىإذايقولهلالأبيبنسعيدوكانقي@،بنحسان

أبوويقال:الثامي،الرحمنعبدأبوله:ويقالالأسدي،سعيدابن

منكررلكنهالزندقففيصلبةقالراكمامرولي@الحديثمكرمين:ابنخال6

)ولوالتعديلالجرح)4282(،(5110)الارلخل@ء،حدفيلب@وفال.الحدبث

2 تروكوصلص،قةالزظفيقلةالخاريوتالمأ،1/5لابغدادتاريخ3(،6

1)صالصغيركا(،/1/1)الكبيرالتارلخ)023(،رقمالضحماءالحديث، وقال9(،6

بنمحمدةأحمدوقالول،ك@1/2)الكاكلضرعة،صباحاثيثحثعليبنعمرو

فيصلبأبو@رعةوقالموضرعفباحالمحيثحدتالزندقفليجعفرأبوقتلهمعيد

7/2)والتعدبلالجرحفيالأفوالمنهالحديث،نروكومرالزلدفة ونال3(،6

ودخلالزند@مفيجحفرأبرقتهمهر.أبورقال1(،5لهالضحفاءتروك،الاني

2/2)المجروجنكبكناب،بنهيقرل.خرج3الثوريسيانعليه ابنوتال9(،4

عدي
فيعبجان.ابنوقالم@،يا/3/الكاملعيصيتابعلايرويهماعمة

انقاتعلىالحدبتبفعوكانالزندقة
كنابله،أصللاساالأنباتعنويروي

2/2)المجروجن عةالمطبرفيوهوالط(،لضحفا.اننرقطنيلدااوفكره2(،ما-47

3لر
/3)الميزانأعلم-.حواللهفصببالزندغةاتهمهالكالذبي.وتالى،61)

5 حديت./الاتأربحةوضعصالحبنأحمدوقالكنبو@الحافظ:وقال265-1(،6

.(164/2)تقريبقت

حاايابنفال(1)
اللننى..محمدريفال.الامي،محمدةوبفالزثبىا،لهبقال3

لقالا@لمرضعوالنحلبل،الحرحلأرلمحن،اأمل



@لجزء@الول

وهوالطبرية،إلىينسبالمطبريمحمدويقال:الأردني،الرحمنعبد

أئمتنا.بينخلافبلاساتط

1 الجزري:/زيادبنمحمد-70
لموضوعات.اوغيرهمهرانبنميمونعنيرويلحنفياليشكريا

1 محمد-71
الكلبي:السائببن

موضوعة.صالحأبيعنأحالمحيثه

1 خثاكذائاأعوركانأحمد:وتالى،لا")اقاريخيخثا،كنائاكانمين.ابنقال-70

يضع
/7)واقحديلالجرحفيالقولانالحديث،متروكحاتم.ألورقاللأحا@يث،ا

2 /1)الكاملوالتحديل!الحرحالحديث،تروككناباكانعلي.لنعمرروتال8(،5

محمدكان@رارةبنعمروليتالالبخاري.وقال4(،3/7
لوصعيتهمزيادلن

وفال@،@17)رتمالضحماء9(،1)ص.الصجر3(،1/1/8)الكيرالتارلخالحديت،

3رالضعماءالحديث،مترركالشاني.
قرلالكاملسعديابنوذكر)745(،

علىالحديثيصعسنكانةحبانابنوقالالابق،المرضعفيوافانيريالمجظ

يصالقدحجهةعلىإلافكرهيحللاالمعضلات،بالأثيا.الأتاتعناتي@الئقات

2/2)المجروجنكاب عنيرريالضحفاسفيالأمرلئنموعديابنوقال0(؟5

نجتكنابأحمدتالالنحيوقال5(،1/3/7)الكملالمايهر،مهرانبنيمون

منكذلرهفظاساوتالمأ،)ث@18المننيكناب،الدارقطني.وتالالحديث.يضع

2/1)تقربت.الانة./ )ك@255-355(الميزانفيترحتوانظر2(،6

1 2)تالأنجاريالنابةالممسرالكوليالنضرأبو-71 بنيحىتركهابخاريقال(46

1/1/1)الكبيرالتارلخمهدي،وابنميد 1)صالصير1(،0 ليوقال8(،5
الفحفاء

3ر
ليلىمين.ابنوقالمجد،بنيحمىتركه)223(،

1@ااقاريخس وقال4(،3

حاأبووقالالكلبي،أحدهماكنابانبالكرلةكانأيهعنمقمر
مخمحورالاس3

)ك@172(،وانحدبلالجرحليالفرلانالحدل@فاهبهربه،نغللانركهعلى

3رالضحفاهكوفي،الحديتضرركالشاني:وقال
كانحبانالنوقالمه،1لا

اللهعدأصحا@سئاصالكلبي
وأنهيتعلئا@إديقولونالنينأوئكمنبابى

الساعففبامنجلالدبابل@راجع
بقول.=الكليسمتنالممامبلىصادهب@روى3



-

1 محمد-72
جابر:أبوالرحمنعبدبن

@لى@لصحيح@لمدخل

ضي،لبباا
قط.سا

1 محمد-73
أعلم.واللهالذ،عببدبنالمنذربن

أنا=
سحعتهساالكلي.ليقالةقالانوريبل@ولجناثومبني،

عنعالحأليعنسني

2/2)المجروجنكابكنب،نهوعباسابن كنه@تركو-الدبي:وتال452-3(،5

وقاله(،لهه/2)لمغنياالرحمن،وجدلقطاناوتركهمحينب@واةند@زاالتيميسيمان

الحاف@
2/1)فق.تالالمحسة/منبالر@ص،@رميبالكنب،مقم 63).

1 حتمنالالعييخهيقولالنيوهومدفي،مو-72
الذبيضالبياضيجابرأبيعن

الافعيفاقب)ك@716(،اليزان)7/523(،والتميلالحرحعيبتحالى

2)ص مالكامالتيحصعن8(،1
الكبيرالتاريخرضا،يكنلمفقال.جابرابيعن

1/6)للبحاري 3 / 5)صالصير1(،1 3رالضعفاء1(،8
لي@ةمالكوقال3(،03)

7/3)والتمديلالجرحبنقف كنائا،البياصيجالرألوكانمين.ابنوتال5(،2

ضجفةحاتمأبروقالضيف.الحديثقروكموةحاتمأبووقال)2301(،اقاريح

7/3)وافحديلالجرحفياللانةالأفوالالحديت، متروكةالنسانيوفال5(،2

لةلاساالثقاتعنيرويصنكادجان.ابنوقال1(523)الصحماءالحديث،

/2)المجروجنكابيخه،مينوابنوالافسمالكقولرنقلالأئات،حديث

لهتركرههالكالذهبي:وقال951-1(،8،
6)صالمغنيالميب،بنسيدعن 0،)3

3/6)اليزانرانطر. 5/2)اللسان7(،1 .(3لطهللحمييالضعفاء542-4(،4

1 73-
محمدالأصل:في

كلام،أيفي3للحافلي@اعلم-حواللهيحقوببنالندربن
ندوجرحمنفبهبراهبماعلبهنكلمبلكفلأ،بنركه@الحاكمأنفيشكلاومما

محمدةغلدهقالحجر،ابندلحاظاللسانفيكلاسهوجدت
الده،عدبنالنذربن

تعن
عهىورالاعتبم،مبيلعلىإلاحدفيكتبيحللاحبان.النقالعروة،بنم

اسالزلبري.بحفرببنبخق

نقلهسايظهر3(،ثا/5)اللسانمرضوعفاحاثيتنامعنيرويالحاكم.وتال

الحاظ
ياتي.ماحبانوابن3الحاعن

الترجحفصاحبفيالحاكمكححتجلهمنأوالأصناسخعلىصقطأنها-



-

@لجزء@الول

1 محمد-74
البيلماني:الرحمنعبدبن

المعضلات.عمرابنعنأبيهعنيروي

1 محمد-75
الأنصا@ي:الذعبدبن

@ربماموضوعفأحاثيثثيناربنومالكالطويلحميدعنروى

7

7

سقطأنه-2
3

الله.عيدوموجده1

سقطأنه-3
3

عيئ.وموعهالراري1

أله-4
ويالراأبيأن.@13ع@الراوي3وااقرجمةصاحبجدسقوطعننتج

والواتعالترحمتىصاحبجدكانهللقرئيخدوالترحمةصاحببلىيحقربوهو
ذلك.خلات

محمدترجمةأحدولمهذا
النبم،فوفيالمجروجنكتبفيإلاالننولن

6)صالمغني7(،4لا/الميزان 2)صالفحماء6(،3 ابنكلامالميزانفيفحكى9(،8

الترحمةصا@يسميوموحبان،ابنتركهالأيخرين:فيوقالباخصار،يخهجان

الله،عبيدبنالنذربنبمحمد
نقلهمايزكدوذلكيعقوببنعيقعهالراويويمي

أعلموالذلائج،منبليهتوصلنارماحجرابنالحافظ

تاريخكيء،ليىمبنابنقالوالتديل،الجرحنحوي،كرفيعمر،ابنمولى-1

1ول@والحدبلالحرح@،740@الدارمي افا@لخالحلبت،منكرالبخلىي.وفالى،1

1/1)الكير 63 ضبفالحديثمنكرموحاتم.ألووقال2(،3لاالضحفا.1(،/

7/3)رالتحديلالجرحالحديت،مضطربالحديث منكرالانيوقال1(،1

3رالضعفا.الحديث،
أفلاذالأرضلهأخرجتسنكانحبان.ابنوقالم@،26)

المحروحي@كابموضوعة.كلهاحديتبماتتيضبفابنخةأبيهعنحدثبهدما،

رقالكلا(،لهالكاملوالشاني!سنابنكلامنيعديابنرحكى2(،ى)ك@

2/6)القيضحفو@الذمبي. وابنعديابناتهمهوقدضعيفالحافطوقال3(،0

2/8@تقريبدق.الابحة./سحبانط يرترجشهرانظرا@،2
3/1@اليزانة 76@.

عنيرويجذاالحديثنكرجان.ابنقال-1
منلي@ماالنقات

أحا@
ن،

يجوزلا

2/2)لمجروجناكتاببحال،بهلاخجبما يجىروىلحاكم:اأحمدألروقال6(،6

سلمةأبيعلىنيالحملأعلم،والذمنكرفأحاثيثدياربنمالكعنعهخذامابن

جذا-الحديتفكرلأزثي:اوقالضحيف،الهروي.الفضلألروتاليحى،علىأو



-
بلى@لصحيح@لمدخل

وليم@الأنصاريالمثنىبنالذعبدبنمحمدأنهأصحابنابعضيتوهم

مأمون.ثقةالمثنىابنفإنكذلث

محمدوهذا
اللهعبدبن

متروكسلمةأبووكنيتهالأنصاريزيادبن

ا

محمد
الطانفي:سعبدبن

اللهإلاإلهلاأهلفيموضوكاحديناجريجابنعنروى
(2)

أحمدعتبةأبيمثلالثقات
وغيره.الفرجبن

عنهيرويه،

2لا/التهذيبتهديبفيلأقوالاهذ.= ولهالذبي.قالكذاب،طاهر.ابنوقال(56

محيحجوكانماغزرفاربعمانةمعيغزافكانمامسجلاكسح@منحليثمهاطامات

.(5لما/3)اليزاننىالقولانالحدل@"ححة.مانة

1 يحللاأحاثينهم،منلي@ماانقاتعنيرريجان.ابنتالالمؤفن،سيدأبو-76

تهذيبفيحجرابنالحافظوقال2(،ملأ/2)المحروحينكاببحال.بهالاحتجج

9/1)التهنيب تم@زموضوغا،نجراعطاءعنجريجابنعنروىنيمأبووقال.(91

(2/1 ترجمتمموانظرتمييز،الامحة/سضيف،اققريب.ننالحافظوفال5(؟6

ايمنومنا@لرهمالنكر،الادقةالراجعمنواقصردبنصجف،ومولسلمقهةلأصافي
.(3)قالحاع@حخلننالأومميانفيالأزثيصجدبنالحيعدعليهلهالحاعاللهعد

عطاءعنجريجاينصالطانعي،بحني.ر@ى،حكل.النفال
تالقال:عاسابنعى

انفلفت@خ@أنظر@لهمكاني3قورفيوحنةالا@لذلا@لهاملعلىلج@:@اللهرمرل

خررمداالحممي،عةأبوكهرواهلهمانغسو@نالا@لثهلا@لهبقولرنضهمالأرض

كبلقطعرابنعنأيهعنأسلمبندقبنعد@لرححنحليتملاسيحرفبممالاطل
.(2ملأ/2)وجىلمحرا

1لا/اقهنببتهنببكلأمه،/3)اليزانوانطر الحةالحقامدنيوالحلبث1(،9

3)ص (171/2)الخما.كت3(،5

الكيرالمحجمراجتوقدضحيف،بد@نبفيرالببهتييعلىوابرالطبرانيرراهرتال.

ليللطراني
حديثالصير،الحمعفيالبرطيوذكرهأجده،فلمعمروابنعاسالنمد

("7 بالضحفلهالفدير@رمزنضمن0(،5/37)(62



-

اطول@لجزء

1 الأنصاري:الملكعبدبنمحمد-77

والزهري،المنكدر،بنومحمدنافع،عنروىالام،سكنمديني

لموضوعات.اعروةبنوهثام

1 المخزومي:زبالةبنالحسنبنمحمد-78

عنرو@
المحضلات.ورثيلدراواأنىبنلكما

=

دي
0

3/5)انلمبرا 64).

1)صالصغيرا(،لملا/1/1)الكبيرالاردخالحليت،منكرالخاري.قالا-77 6،)9

3رالصحفاء
محمدرايتأحمد.وقال)133(،

أعمىكانالأنصاريالملكعدب@

حاأبووقالضي@،فرعةأبووتالويكذب،الحديثيضعوكان
الحديثفامب3

اسوقالى،له/واقحديلالجرحفياللانةالأقرالالحديثصيفعكانكذالماجذا

جهةعلىإلاال@فينكرهيحللاالأئ@،صالمرضرعاتيرويممنكانحبان:

2/2)المجروجنكتابيخصالقدح الصحفا.الحديت،متروكالاتيوتال9(،6

ى،)7،برقمالمطوعةفيوهرالا(،الضحفاءفيالدارقطنيوذكر.)035(،رقم

5/2)اللسانالحديتنكرلحعي.رانوالنسانيملموقالالحافظوقال 6،)6

)ك@136(ليزانانظر:وا

1 ييء،يكنولمكنائاكانوتال:الحليت،يرقوكانبنقةيىمين:ابنقال-78

7/2)واقعليلالحرح1(،1/3/01)الكامل1(،060)(799)الا@دغ الضعفاء8(،2

الحدينصفاهبالحديث،واميبث،الطفبفحاتمأبوونال@د@ه@@@لي

الجرحليالقولانالحديت،وايرزرعةأبووقالبتروك،ولي@الحديتمنكر

ماالنقتعنوبربالحديت،يسرقممنكانحانابنوقال)ك@822(،واقمديل

2/2)المجررجنكتابعنهم.تحي@غيرمنمفميسمع@ فيالدارتطنيرفكره5(،7

3برالمطوعفيرموالا(،الصحفا.
كنا@،ألو@ارهقالالذير.وتال)ك@4(،

الحافظوتاله(،*/2)المحني)ك@415(،الميزان
@

منكنحره
/2)تقربالافف



@لخدبلى@لصحيح

1 محمد-79
الأسدي:محصنبن

عنروى
موضوعة.ديثأحالأئمةسنوغيرهعيلأوزاا

1 البخاري:عطيةبنالفضلبنمحمد-80

بنوداودإسحاق،وأبيالمعتمر،بنومنصورأسلم،بنزيدعنروى

سان.وخرالعراقباعنهكتبموضوعة،ديثأحاهندأبي

محمدهو-1
بنمحمدبن3)برابن@سحاقلن

عكائة
محصسبن

الحكاشي،ديالأ@

/1)التاريخالحديث.منكرهوالبخاري.رقالالميزان،فيالنصيقالهجدهبل@ب

حاألووقالى،ا/.
علىالحديتيضعشخجادابنوقالا(،مما/7)مجهول.3

/2)المجروجنكاببالفدحسبيلعلىإلاالكنبفيدكرهبحللاالمات،

@ابنودتى@(2@ي
غيرباسايدهاءالأحاثيتوهذهتال.ثمالأحما@يت،د@ضي

لمحمددكرهسا@(نا@
/1/3)الكاملموضوعة،ناكيركلهاالحكاثيإسحاقبن

3/7)الميزانالحديث.يضعالدارقطني.فالالذهبيوتال1(،90 /2)المغنيثأ،6

5 2/1)تقربقالامنتىمنكدبو@حجرابنالحافظوقال3(،5 وانظر4(،0

(1265/3)الكمالتهذيبفطترجمته

كانا-
اسمهوسقطلحقطالخاريعطةابنالأصدي

المصادروبمراحعةأيسواصم

ال@صالمحرمنوللدهثيوخهعلىولالتعرتالكمال،تهذيبحصوضاترجتهفيالآتية

محمدأيةأليه3وااسحهكترانليز-أناستطفا
الفضلبن

وقال.لأ،771)ممأ755)الارلخضيف،وقال.لضيء،يىممين.ابنقال

اطض
ر@البخا@ي:وقال3(،3لاالدتاقالهينمابنروايةكأابني

ثفأياب@اه

1/1/0)البه@رالارلخ احمدوقال)733(،3رالصحفا.كه،سيهواوقال.2(،8

بنعمروصليمانبن@سحاقوكذب@ا(،"1/3/2)الكاملبالطامات،ياتيعحبثاك

حاأبروقالعلي،
3.

لأقرالامذهضيف،زرعة.أبوقالحدلةتركالحديتفاه@

وأملالعراقيونتروىبخرى،سكنجانابىرقال7(،5له/والتحديلالجرحفي
كانخرامان،

عنالموضوعاتيرويمم@
سبيلعلىإلاحدثهكالةيحللالأثبات،ا

2/2)المجروحينكا@الاتجار، يتابحهلامماحدثهوعامةعديابنوقال8(،7

1/3/1)الكاملالئ@ات،عيه والشائيالححجبنسلموقالالمزي.وقال2(،0
3/1)الكمالتهديبالحديث،تروكخراضوابن 2 كنبو@=الحافط:وقال8(،،



-

@لجزء@الول

1 الذعبدبنمحمد-81
:(1)علاثةبن

عنروىالشير،أبووكنيتهالقاضي
الجزري،وخصيفعي،لأوزاا

موضوعة.أحاثيثعربيبنوالنضر

العقيلي.الحصبنبنعمروعلىحديثهمدار
1 :(2)التمبميفر@تبنمحمد-82

وكنيتهكوفي،
)كا(

عنروىلجرمي،اعليأبر
محا

بنرب
وغيره.ردثا

8

8

2/2)ق.تالثامة./من 0

ممينابنقالالحراني.الحقيليا-
"

)ك@703(،واقحديلالجرح7(،)مهالتاريخثقف

1يا/الكبيراقارلخلظر،حفظهفيالحاريوفال)808(،الدارميتارلخ 33 /،)1

حاأبووتالصالع،أبو@رعة:رقال
الجرحفيالقولادبصيخجرلاحدقييكتب:3

7/3)والتعديل وباتيالثقاتعنالموصرعاتيرد@ممنكانجان.ابنوقال2(،0

كاباقححب،جهةعلىإلاالكتبصيفكرهلايحلالأتات،عنبالممضحت

2/2)وحينلمجرا 79).

بهنانقغولسناالضحأبوتالتمنظر،حفطهفيالبحاريقرلالغداليالحطبرنقل

محمدالبخاريم@من
ب@

علانةالنعندافعالخط@@ن3كنبصعلىحدينهيدلعلانة

محينابنشرنيقواخح
5/3)بغدادناريخله، علانةابنالدارتطنيوقال0(،9

منيحطنئصدرقالحافظوقالكاه(،/3)اليزانمتررك،
سنةماتالساشي

2/1)تفربق.دسصا/168) 79)

كتا@0(،8/6)والتميلالجرح)1631(،التريخليء،ليىصين.ابنقالا-

2/2)المجروحين =/1/1)الكيرالارلخالحدل@مكرالخاري:وقال1(،8

الأملنن

الأصل@ي

الأملبر

كبونن

كابعلى

واالشغ،

.

منالموحدهباب.اعحشا
المنكورةالراحعمنواقصوبتت،

ترحت.مراجعسرافصوبلايخي،.

لتيل
عنتحربلهاكفاسيولييالاه،والاق6

أتاه،@لدياللفظابخطلفظ

دمحمدالمحروجى
بقمدعالئا3والحاعلى،،ألركيهالحريراقبيفراتبى

مهاللمطمدانفلدلحلهأصم،حبانجخهكنابالجررجى

لحضحرفه3

أعلملذ



@لى@لصحمح@لممخ@

1 العكاشي:محمد-83

عكاشةولدمنالغنويويقال:
الأ@زاعي،عنروىمحصن،بن

موضوعة.ديثأحاومكحولعبلة،أبيبنهيمابرادلزبيدي،وا

8

3رالضحفاء1(،9)ص.الصجر2(،"8
الحديئطضي@أبو@رعة.وتال3(،3لا

حاأبورقال
له/واتحديلالجرحفيالقولانالحميتذامبالحديثضي@3

يرريممنكانجان.ابنوتال4(،5لارقمالحديث،شروكالاني.وقال0(،6

يحللاموضوعفأنهاعلمصاعهالحديتمنسمعهاإفاحتىالأناتعنالمحضلات

2/2)المجروجنكابب،لاخجبما أبيبىبكروأبواحمدكذلهالن@بي:وقال1(،8
3(،لا/الميزانمرضرعفأحادبتدناربنمحاربعنروىلحاردابووقالشيبف

2/1)تقريبقمة./انمنكذبو@الحا@ظ:رقال 99).

ا-
تغوقدالحاع،نظرفياثانفهماالحكاضي،محصنبنمحمد(177)رقمننتقدم

انظرمستقلفترجمةمهمالكل3وتراثيناعتبرهماحيثجانابنسيحهفلكلا

2/2)المحروحينكا@ ةفقالواحدضخصأنهماالذهيويرىلم@2(/2)(77

عكاشةمحمدس
صدوموالرراقعدعن

قلت-كذا%العكاشيإسحاقبن

الدارقطنيقالواضح.بنالبعنالكرمميعكاثةبنمحمدومرالذبر-.

3الحليتيصع
فمبمايدويفابحيدجده@ل@ونبره@لوهمحصنابنوهوتال.

صصنبنمحمدقال.حيثراحدضخصأنهماسالمزيبل!نبساالذمبيإليه

محمدبنببرايمبنإسحاقلنمحمدهوالحكاسي،
عكاضةبن

الأسدي،محصنبن
تال.نمعي،لأوزاراعبةأليبنإلرايمونجهمسيوخهذكرنملأعلى،اجدهبلىف

حاأبووتالكذاب(مجن.بريجىعنالبخاريقال
موععفيوقالمجهول،.3

محمدساهأحدمصالرجلين.3ترحاتمأليابنأنبالذكروالجديركناب@خر.
بن

بىوجحفرعبةأبيوابنالأ@زاعيعنرل@الأسدبمحمدبنإبراميمبنإسحاق

اه@وثانيهما:ا(.ثا/7)والحديلالجرحانطرمجهرل،نيقالالنيوهولرفان،

عبدوعيلأوزاوالأنصاريمداسيدبنيجىعنرد@قال.الحكاشي،بر@سحاقمحمد

7/1)والتحديلالجرحكناب،فيهقالالذيوهوالإفريقي،زيادلنالرحمن 9

معالزيولكنلينهما،يفرقأنهوالطاهر
واحد؟أنهمارجحالرجمتينعلىاطلاعه

.(3)صلأوهاماكابانظرسجد،لنالغنيعبدوكذلك



-

@@الول@لجزه

محمدالحافظ.وقال
منكرالأصزاعيعنالألدلي@حمدبنإبراميمبنإسحاقلن

مكناالبخلىدطعنيذكرهحماداب@سعتالحديث،
ترحم

موقال.نمعديابنله

عكاتابرهوالأعلىجدهرمحمدالحكاضي،هويخر.وتاليعرت،لارحل
محص@بن

عكاثةنقالمحمدبلىالشبمناالقنيبوتدنكرننعدبابىينهمانرقلكن
س

بل@نسبرتال:ماجهالنلهأخرجالنيىمحصنبنمحمدترحمةنيالأسديمحعن

الأعلىحله

إسحاقبنمحمدبعفهافيعديابنأخرجهاالتطلأحاديثواالحا@ظ-القاتلقلت-

بنمحمدوعياتيالمزيصغيرجحفهذامحصن،بنسدبمصهارفي
عكاصة

بى

ليقاخروموالأسديمحصس
والراجحليهمالعضهموحدوقدمدا،عنالطقة

5/2)اللاناقفرقف 67).

بنمحمدترجمةأ@ردنم
5/2)اللسانفيعكامة بنمحمد@قال(86-289

صعكاسة

محمدموالرزاقجد
النحي،عنالحالظ-حالقانلقلتكناب،الحكاشيإسحاقبن

لنمحمدومو
كانالدارفطنيقالواصح،بنالمشبعنالكرماليعكات

يصع

الحاكمعننفلهماوشهاطقهتاخرعلىلهبشدلقدماروابانهمنساق3الحدبت.

قوئاإنلهفقلحبةالحديثبضعمنكانأنهبلحنيفقالالحاكمذكرفقدلقوله.

حدثاتالواصحلنالمبحدثنافقالمصالريعوعندالركوع@يأيديهميرفحون

اللهجد
اللهعدعنعا@سالزمرييزيدصب@يوصعنالباركب@

أيهعنعمرلن

ألحىمنكرنهمعفهذاله،علاةفلاالركوع@ل@يديهرفعمن@م.اللهرسولقالقال

الامحتالوكدالركوععدالرفعبإناتالقطعسلغبالعةالدبهناالروايةدف@الكنب

منه،
@صحاقبنمحمدبنهويقال:تال.نمالحديث،املكتبرسانرالمرطافيومي

بنإبرايمبن
أنهلييظهرالنىلكنالأعلى،حدهبلىنةالأسديمحصنبنعكاثة

عنالطبقةتقدملكرنهماحهالنلهأخرجالذيالعكاثي@محاقلنمحمد
وفدهنا،

منني.تقدم
محمدفيمنا

ثصوماأعلم،واللهيخر@با@هالباتيوعرحإسحاق،بى

محمدوأنلينهما،الفرقمنوجهالحانظبل!
ب@

عكاسة
تاخرالأصديمحصنس

ألهوذلكالطقة
صيرويوفاكهه246)شةالتوفىواصحب@البعنيروي

اهأ.57)سنةالمنوفىالأصزاعيالامام



لد@لصحيح@لممخل

1 :(1)السديمرو@نبنمحمد-84

رواياته.أكنرفيساقطالكلبي،صاحب/

1 الزعيزعة:أبيبنمحمد-85

بالمعضلات.المنكدربنومحمدنافععنمباثحدث

محمدول-6
:(@)الكلاعيعمربن

سعيد.بنسويدعنهيرويهموضوغاحديناوفتادةالحسنعنروى

8 ولي@مروانمحمدساممه.الكليصاحبالصجرالسديمعبن.ابنقالا-4

حاأ@روفالشقة،
وقالألةحدفييكنبلاالحدبت،نروكالحدبت،فاب3

اسيهوالخاري.وقال6(،8/8)والتحديلالجرحفيالتلاتةالأقوالكذاب،حرير

2/2يا/الكيرالتارلغعص حدئهيكتبلاكعىسكتراايضاالخاريوقال2(،3

الضحماءالحديت،ترركالشانيوقال)043(،رقمالصفيرالارلغألة،
3ر

كابةتحللاالأتبات،عنالموصوعاتيرويممنكانحاناب@رفال)835(،

2/2)المجروحي@كابالابخار،جهةعلىإلاحدلة الضحفعدىابنوقال6(،8

بالكنب،بحضهمواتهمهتركوهالذبر:وتالا(،لمه/1/3)الكاملينررايةعلى

الحافط.وقال3(،4/3)الميران
اققريبتم@ربالكنب،متهم

انناجةمنانرعاتمنحان.ابنتالول-5
م،

جثا،الحديتمنكرةالخاريقال

الجرحالحديث،نكرلصينتغللاحاتم:أبووقالول،/1/1)الكبيرالاريخ

2)ولوالتعديل 1وللا/الحديتنكرعدي:ابنوقال1(،8 جان.النوقال0(،4

/2)المجروحينكاببه،لاخجاجايجوزلاالماهير،عنالنايهريرريممنكان

الدميوتالمد(،
"

2/5)المغنيجانالنيهتكلم /3)الميرانوانظر0(،8

5 5/1)اللساد8(،4 65)

1 حانابنقالحموي،مو-86
"

محمد
نكرالبصرةأهلعنيرويشيغالكلاعط،عمربن

بنا=لحديخهالاحتجبمتركاسخقي،لأنياميدبنمريدعنروىجئا،الحديت

(1)
لي

الأصل:ا

حعلمراسنلتصوبواتصجف،ومرالسكرب
أعدلمنكررةا

يأ(
@ي

الابفةالمراجعمنواقصربتصجف،رمرعمرر@لكحبي،،دالنصل.ا،



-

للجزء@الول

عمربنمحمدا-87
(1)

الوليد:بن

مالكعنروىاليشكري،
بنعليمنمرقهوأظنهمنكزاحديثاأن@بن

عي.لرفااتتيبة

8

2/2)المجروحينكتابانمر@ النقاتعنيحدتعديابنقالالنمبيوتال(91

3/6)اليزانبالماكير، 2)صالضعفاءفيالذبيوتال6(،6 محمد.(83
برعمرب@

الحليتشكرالحريالكلاعيصالح

لهالاخججيحوزلاححنه،منيىمامالكعنيروينيئجان.ابنقالا-

2/2)المحروحبنكابللخراص،لاعتاراعدإلاعهالروايةولا 3ترو.(92

3/6)الميرانفيالذهبي لمحمد6(،6
مدهفيلقل3لاحق،بنالولدبنعمربن

النحيوأ@ردلاعتار،اعندللخراصإلاعهالروايةتحوزلاجان:ابنتولالترجمة
ليأخرىمرةفلكوأكدالكري،هولاحقابنانعلىبنا.حبانابنمنالكلامهدا

محمدقال.جث9(،4/5)الصيزان
وهولأزلي،اكذبهمالكعناليئ@كريالولبدب@

محمد
هذالاحقابنبلىإتمارةمرالولد،بنعمربن

أصلفيووقعفقالححرابنالحافظتحقهرفدخلاأ،النمبيالامامصوهموهو

3النيترجمةفيالطحا@هعلىمرضاعتكرموالا)يحنيالحديثهناإيراداليزان
1

عهالروايةلانجوزجادابنعنولقلالقنيب،رحالمنومولاحقحده

3فارالاعتار،عدللخواصإلا
حانابريزدللمكذلك،رليىنبهحبانابنأن

الدارتطيوا@احدئصصاقفيولاترجتفيلاالرليدلنعمربنمحمدقولهعلى

هنالهودكرالنمكري،الولدبنعرمحمدسالحاريتارلحعلىفيلهفيفقال

الرحمنعدحلبتعفالحاكمنالوكناتدنه،كمامالكغرانببرراررووالحدبت

عنالرواةفيالخطبفرقوقديخر-أنهفيناليثمكريالولدرواهالحعين.عو@ابن

مالك،
بي@

رلي@القذب،فيالترجملاحقبنالولدبنعمربنمحمد
محمد

عمرلن

5/3)اللسادالصراب(رموالكريالرليدابن 19-3 2

دي(1)
أتا.ماوالصوا@الوليده،عمروسحمدسلأصل.ا



بلى@لصحيح@لممخل

محمدا-هه
اللخمي:الحجبمبن

حديثعميربنالملكعبدعنروىإبراهيم،أبوكنيتهويقال:

ضوع.مووهولهريسةا

1 محمد-89
الأزدي:الحسنبن

موضوعة.أحاثيثمالكعنروىصفرة،أبيبنالمهلبرهطمن

8

8

ى(،/1/2)الكبيرالاريخالحديت،نكرةالبخريقاللغدا@ل@لطيالوا@ا-

3رالدارميتاريخكناب،مجنابنوتالا(،ما)صالصغير
الجرح(7لعا

والتعديل،الجرحالحديث،ذامبكذا@حاتم:ألووقال4ول@والعحيل

تحللاالأئات،عنالمرضرعتيرد@صنكانحان.ابنوقالالابق،الموضع

2/2)المجروج@كتاببالاخجبمولاعهالرراية أنلحدعدي.ابنرقال5(،9

/1)الكاسللها،اصلاموضوعةأحاثيثذكرتماكيرولهالأحاديطبحضلهفكر

@،459@برقمطبوعا@فيومو@،ولالفعفاء@يكذب؟الدارتطي.وقالكمأ،ول

طاهرابنوقال@الحديتزابالحاكمأحمدأبووقالثقة،لي@داود:أبورتال

5/1)اطساننحماب، حاأبوقالالنمبي.رقالا-711(،6
كذاب،واللارقطني3

3/5)الميزانوانظر2(،ملأ)صالضحفاء 09)

كابب@الاخججيجوزلاله،أصللاسامالكعنيرريجان.ابنقال-1

2/2)المجروجن فيالدارقطنيوقالمنايمر،مالكعنروىلحمابووقال7(،9

5/1)اللانمجهول،مالك.كرانب 3/5)الميزانوانطر:4(،2 الضعفاء6(،1

2)صلللحيي 7

الملكعدعنروىومر@لنيحاداب@نال
قالفالحنبمةعنحران@بنر@عيعنعبربن

"@الذرصول

كابالبلا،لقامظهركلدمنهكلنقال.بهربةجبىللأتاني

ليالحوزيابنوذكرهبليها،@لمنمارالمواضعننانوالل@والمبران،المحروحين،

3مريرةرأبرمرةبنوحبرعصوابنرحنين@ععادعنبوقال6(،3/1)الموضوت

عب@ابنطريقإلاعيهتلهرالطرقركلالححعمحمد@بنوضحهحلبتمناتال:نممرثما،
الفراندوانظر@يالحلبت،قررك@نفي:وقالكنانا،كانرامويهالنقالكنل،فهافلا

1)صالمجمرعة 76)



-

@لجزء@الول

1 الرملي:سويدبنأيوببنمحمد-90

موضوعة.أحاديثأبيهممطروى

9 محمدا-1
الامي:إبر@ميمبن

موضوعة،أحاديثالعزيزعبدبنوسويدمسلم،بنالوليدعنروى

سفيان.بنالحسنعنهحدث

9 كزو@ن:بنالرحمنعبدبنمحمدا-2

أبوه
(1)

مالكعنروىقراد،
بنوابراهيمأن@،بن

أبيهعنسحد،

عة.ضوموديثحاأ

1 الفادباي:تميمبنمحمد-93

9

9

ةجانابنقالا-
بهالاحتججيحللاالموضوعفالأشاءالأ@زايرعنأيهعنيروي

2/2)الحجروجنكتابت،لررايةاولا كبهفيادخلقدرأيتهفرعة.أبووقال9(،9

أحا@يتأيهعنروىنحيم:وأبوالحاعوتالالدارقطني،رصحفهضوعفصأيخاء

م@.5/7)ا@انيث@784(،اليزانموضوعف

علىالحديثيضععاثان،ويجاوربالمراقيدصركانشيئحبان:ابنتالا-

ات
م@ن...

علي:ابنوتال)ث@103(،المجروجنكابعن@الروايةتحللا
عاسة

1/1)ولالكاملمحفو@ييخرثئهأ@ )ولالميزانكناب،اللارتطني.رقال5(،9

4 2/1)تقربق.الامحة/منالحديثنكرالحافظ:وقالى،1 41)

لكلااييالحجانبافيخمنوغير.أيهعنيرويبغدادأملمنجان.ابنقال-1

من
صالئاننا@

2/3)المجروحينكتبضليبفأوسمولةأنهاصات رقال5(،0

لهعدىابنوقالالحديتيضعكانةريخرهالدارقطني
عن

بواطل،انم@نقات

عنبوقاحةحدتلذبر:اوقال
/3)داليزايلايا،يملإسابنرضساموضريكلكسا

6 5/2)اللسانبالمتين،يىأحمد.أبوالحاكموقال5(،2 53-254)

2/3)ال@جروحينكابالحديت،يضعجان.ابنتالا- شيئ=النمي.وقال6(،0

جتترالمراجعمنو@نصربأنا@ساوالحوابقراد@لابرالأص:نن(1)



لدللصحئلمدحخل

خبيث(كذابمتعمدأنه)صزعم

9 محمدا-4
المازني:ضر@ربنيحمىبن

والزهرانيإبراهيم،بنمسلمعنروىالعسكري،
(3)

وطبقتهما

موضوعة.ديثأحا

1 الطايكاني:القاصمبنمحمد-95

موضوعة.ديثبأحامكةطريقوفيبوربنيساحدثبلخ،أهلمن

9

9

قالالحافظ.وقالى،لها/3)اليزانالحديث،يضعوكير..جانابنقالام،ىابن

@اللهرسولعلىيكنبونالذينالكنابي@مننلانةىببخ@رأيتشاشلهبنسهل

@حمد
وقالحديث،غيروضعالنقاشوقالو@خر،سهللنرالحنتميمبن

ما(./5)اللسانحديث.غيروضعنميمأبو

افقاتوعنالصقلوباتالصرةوأهلملمعنيرويجان.النقاللأموارياهوا-

ايجوزلاالملزقات،
2/3)المجروج@كابلخبره،لاخجبم الذهبي.رقال8(،0

2)صالضعفاءاتهم،بن@ق@يى 5/2)اللان2(،4/6)اليزانوانظر.1(،9 ث@.2

بلىالنشةمن@النرن-@خرهوفيوالقاتالئاةصبالاهالطايقاليويقالالطايكاني،ا-

وميالطايكان
للدة

للصحانيلأباقصشها،وهيطخارشانكورسبلخلواحيمن
يحللاأشاءخراسانأملعهروىجان.ابننيتالهذاوالطايكاني(20ا-9لا/

المجروحي@كتاببطلانها،علىالأمةنهدماالأخبارمناتيرال@..فيذكرها

(2/3 قولالنمبيونقل9/2)الأنسا@فيالسمحانيابنالكلاممداونقل1(،1

3الاطلفأحالحثهبحضساقثميخهحبانابن
الطايقالي.اخلاقمنوهناقال

يضعكانالجوزجاني.وقالضعيفصالمارقطني.وقالا-21(،1لا/اليزان
5/3)اللسانربكد@،الحديت 44).

ما(1)
ماالقوسبنين

لي
ومفطالقافىاحدعننميمالنفيالجرحلقلالحاعركانصل،ا،

الحافالاللادوفيأعلم،واللهالغ،بحضعلىعبهامولدابةاصحه
كدابمو.3

@لنحريف.عيهوطرأالحاعكح@ماصلمدابكوناننججرزخبت،

2لاصةترفيثاو@بنسيانالرليعألومو(2) مأ.3



-

@لجزء@الول

1 محمد-96
المصبصي:رزينبنيحىبن

بنحجاجعنروى
روىموضوعة،أحاديثعمربنوعثمانمحمد،

محمدعنه
وغيره.المسيببن

1 :(1)الاسكاتميمونبنمطر-97

يضعكوفيالمحاربي،خالدأبوويقال
فيرويهاالفضائلفيلأحاديثا

الفهعبيدعنهروىمالك،بنأن@عن
وغيره.موسىبن

ربه:عبدبنميسرةا-لما

يروي
منقومعنلموضوعاتا

قط.ساوهولمجهولينا

9

9

9

القدحسبيلعلىإلاالكتبليذكرهيحللاالحديث،يضعدحالجان:ابنتالا-

2/3)المجروجنكا@يخص نحيمألووقال2(،1
الموصوعاتررىلأصبهاني.ا

5/2)اللان (63لا/الميزانرانطر:لأ،2

)063(،الفعفاهى،.4/2ا/)قالكبيرالتاريخالحديت،نكرالبحاري.تالا-

حاأبوقالوكنلك
2ل@/واقحديلالجرح3، يرريممنكانجان:ابنرقال7(،8

وفكرهم@،/3)المجروجنكا@عصالروايةتحللاالأثات،عنالموضرعات

قالالنمي.وتال)035(،لرتمالمطوعةفيرمرا(،ال.الضحفاءفيالدارقطني

الحامة./منمتروكحجر.النالحافطوتال0(،3)ص.الضعفا.تروكالأزثي

.(253/2)تقريبق.

7(،1/4/37)الكبيرالتاريحبالكذب،يرمىال@حاري.قالالبصربنمالفارميا-

1)صالصير يقعلوكانبالكذبيرمىكادحاتمأبروقال)553(،الفعفا.7(،8

تدوضغا،الحديثيضعكانررعة.ابروتالالحديت،
أربجنقزوينلحضانلفيوصع

8/2)رالتحديلالجرحفيالقولانحدثا، الحديت،متروكالانيوقال4(،5

2)ك@1/الكامل)085(،الضحفاء اوقال4(،3
يرويسكانجان.بن

لموضوعاتا

عنالمحضلاتويضعالأناتعن
أبووقال1(،3/1)المجروحينكتابالثات،

4/2)الميرانفيالقولادتررك،الدارقطنيوقالالحديت،بوععأقرةثاود 30-

أعلاهالراحعمنو@لتصوبلأم@سادالأص.افي



لد@لصحيح-@لممخل

1 :(1)عرفانبنمعلى-99

عنيرويوانل،أبيأخيابن
عنهحدثالمناكير،عمه

وجعفروكغ،

الكوفة.أهلمنوغيرهماعونابن

2 00-

الطحان:هحلبنمعلى

محمدعنروى
الثقاتعبيدبنويون@سوقة،بن

(2)

المناكير./

9

2 يرويلحيمأبورقال1(،3
بنمسلمةوقاللأباطل،ا

قا
أحا@يثروىكذاب،.3

6/1)اللانفيالقولاننكرف 4

قمرالا@لخمكة،طريقفيعرائاوكانسكىلي@محين:ابنقالالكوفيالأمديا-

حاأبووتال0(،8/33)والتحديلالحرح)8231(،
نكرالحديث؟ضجف.3

0(،33له/والتعديلالجرحننالقولانالحديث@صيفأبو@رعةوتالالحديت،

1/4/3)البهيرالارلخالحلينصنكرالبخاري.وقال ممنكانحبان:ابنوقال5(،9

يحللامكضطريقميعراقاوكانعمهلهبحدثلمماعمهوعنالأنكصبروي

النمبيوقال6(،3/1)الصجروجنكاببه،لاحتججا
"

ىورالئجة،غلاةمنكان

1لا/اليزانصفينثهدأنهاللهعدعنرانلأليعنلئنبجهل الحقليوفكره9(،4

ى(/6)اللسانوانظر4(،2لاالضحفاءفي

اقالالكرلي،-2
بيلىمين.بن

783،155)الاريخكناب،وقال:عط وتال3(،2

1/3)الكيراياريختركوهالبخاري 9 6 3)صالصغير4(،/ ابنواتهمه6(،9

قالوالسابمين،الموضينفيللبخاريوالصجرالبهيرالا@لحبالرضع،البارك

1)صلأحمدالحللعقه،تضربأنأحرجهماعنة.ابنوقالكداب،أحمد. 7،)8

1/3/2)الكاول 3،ويخرزرعةوأبوالقطان،سعيدبنويحىركيعوكذل@6(،3

5(،06)لضحفاءالحديث،اقروكلناني.اوقال2(،33-8/133)لتعديلوالجرحا

كالناركاننفاتأفوامعنالموعوعاتبرويسندكاحان.ابنوفال
لثمالتغفي

ن@=لمفيانااكذبهلذهي:اوقال)ك@61(،لمجروحيناكبو@،اللهرمرلأصحا@

(1)
لي

لأصلا
"

كررفالمدالمراحعمنوالصرببنصحبصومووالفا@،لالواردمرفانة

النقات.كلةنجلمنةلويخرساكلمفامقطتولعلهالأصلفيكلا(2)



-

@لجزء@الول

2 01-
هلال:بنمهدي

عداده
حدثالبصريين،في

سعيد.بنيحىكذبهبالمعضلات،عنهم

2 02-
الصلت:بنمسور

محمدعنروى
أحمدكذبهالمناكير،المنكدربن

حنبل.بن

2 مسلمة-03
الخشني:عليبن

اثسعيدأبوويقال:الدممي،سعيدأبوويقال:
ابنعنروىمي،

أحاديثهكلأحصدوقالالحديث،يضعكانالمدييوالنالساركابنوقال

1لا/اليرانموضوعف الحافظرقال2(،5
"

الثات./منتكنيبصعلىالنقاداتفق

(266/2)تقربق

4ا@الرلغكداب،مينابنقال-20 بنيحصوقال@/8@وال@يلالجرح@،@9

اننقة،عرصجد
1/2)للبخاريالكيرغر 5 / 2)صالصجرى،4 الفحفاء4(،0

3ر
والحديلالجرحالحاكم(ذكركماكذاب،القطان:سيدبنيحىرقال)363(،

النوتاللكلاه(،رتمالضعفا.الحديت،شروكةالاننرفالكث@(،ك@-8/6)

عنوالمحضحتالأنباتعنالموضوعديرويممنكادجان
عنخرجحتىافقات

عدي:النوقال)ك@03(،المجروحي@كتابل@الاخجج
تايعلايرولهماعامة

(167/3)الكاملع!

2لاالادلخالنية،باحالمحيتيحدتكانمجن:ابنقالكوفي،-20 رقال9(،9

)191(،الصيرالتارلخلمأ،ا4/1لا/الكبيرالتار@خأحمد،ضحفهصيفالبخاري.

ميلوالت@الجرحالحديث،ضيفحاتم.وأبرأبر@رعةوقال6(،3للارقمالضحفا.

كارجانالنوقاله(،)ك@الضحفاءالحديخ@متروكالنانيوقال2(،ما/8)

بحورلاالصرفرعاتالثفاتعىيرويوكاناللف،التغ-فيكانا
لاخحبما

ماوعامةعدىابنوقال1(،3/3)المجروجنكتابيكذبه،حبلاحمدسكانبص

وقالوالخاري،أحمدصعفهالنبم.وقالك@05(،)ك@الكاملمحفوظ،عريرويه

لشاا
(6/37)اللانوانطر1(،4/41)ليزاناضروك،ةلأزليواني

له/والتحديلالجرح)2425(،ايريخكطء،ي@مين.ابنتالمصثق،أهلش-20

حد=فيموبه،يختغللاالحديثضيفحاتم.أبووتالدحيم،تالوكنلث2(،ما



بلى@لصحمح-@لمدخل

عيلأوزاوالزبيدي،واجريج،
عات.ضولموابلكير،لمناا

2 الحميد:عبدبنمنصور-04

الجزرييقال:
(1)

رباح،أبوكنيتهبها،قاضئاكانو)نه
ببلخحدث

موضوعة.ديثأحاهليلبااأمامةوأبيأن@،عنروىأيفما،

2 بنمأمون-05
السلمي:أحمد

عمار،بنهشاممثلالثقاتعنبرويكذابخبيثهراة،أهلمن

البتبمبنودحيم
(3)

الذعبدبنأحمدعنحدثنمماموضوعة،أحاثيث

الذعبدعنالجويباريالكذابوهو
مسنذاأنلىعنالأزثي،معدانبن

محمدلهيقالرجلأمتيفييكون9
إبليى،منأمتيعلىأضرإدري@بن

أمتيإسراجهوحنيفةأبولهيفالرجلأمتيفيويكون

منكرالبخاري:وقالالسابق،الموضعواقعديلالجرحالحديث،منكرالترك،

سنكانجان.ابنوتالشروكالائيوقال!(1/4/389)الاريخالحدي@

بطلنهذلكفخىفلماترهئاأحاديته@منيىماالثقاتعنويرويالأسانيديقلب

عديابنرقال)3/33(،المجروحينكتاببصالاخجج
عرأحا@نهعامة

3/1/1)الكاملمحموظف 4/1)الميزانتركره،النبم.وتال2(،5 وقال9(،0

.(249/2)تقريبقاقامة./منتروك،ةالحافظ

أبيعنيرويشبخبلخ،قدمربلح،أبوالجزريالحبدعدب@منصورةجانابنقال-2
موضوعةأكترهاحديتشلنمانةشفانسحةأمامةأبيعنحدتالاملي،أمامة

وهاهالنمبيوقال9(،3/3)المجروجنكتابعه،الررايةيحللالها،أصوللا

6)صالمتيبالوضع،واتهمهحباناب@ 1لا/الحيزانرانظر.8(،7 86).

ما=وباطنهاالكرايةمذهبأقرالهظامرالدجاجلقطمندجالاكانجان:ابنقال-2

ا@@
دي

حعلمراامنلموبراتمحب@،ومولمرسزي،دالأصل.ا
بقة.الا

انيابنله.بفالمقن،حا@طنقةيهرايم،بنالرحمىعدمو(2)
لالرضوعاتا7(،/5)مانلل@المأ،)ك@03ليراناى،3/6)لمحروج@اكب(3)

ن@الجربن

صحهوا@لئهلعنوتال.مكأ،/2)



@لجزء@الول

2 06-
ثول:بننوح

حدثبالكوفة،القضاءعلىكان
عن

بالموضوعات.الئقات

2 07-
ذكو@ن!بننوح

أن@.عنالحسن،عنصحيفةمنهاولهمعضلةكلالحسنعنروى

الامدخلتضبونا.لهفلتحقبقه.علىيوقفلا
وماجن،خمبىصنةقال.3

هذافقال.ليئ،وماوأربينخمىشةماتعهترويالذيعماربنمنامند@فقلت:

التخرجمقدمةفينحيمأبووقاللهأ،5السالسحررجنتحاباخرعارلنفام

بطاماتأتىالنميوقالم@،-7/5)اللانوعع،حيثسلم.صحيحعلى

3/2)اليزانكنب.علىالةالدالرواياتبحضوساقوفضانح ى9

1لهاقاريخبيءالي@مجنابنقالالخحي،محمدأبوالكوفي-2 وقال.3(،3

2/4/1)الت@يحبذاك،يىابحاري.وقال7(،1لكلاالتاريخجت،كنا@ 1،)2

بهيكونألاارجوةزرعةألورقالبالقوبلي@حاتم.أبروقال7(،3لاالضحفاء

الحديت،مترركالشاني.وقالكأ،له@4-8/58)واقحديلالجرحفيالقولانباس،

عنالموضرعاتيرويممنوهوحان.ابنوقال)195(،الصحفاه
ربماحتىافقات

ى،7/3)المجروجنكاببصياتيماكنرةمنلنلكيتحمدكانأنهالقلببلىيسق

يصعكذابأبو@اودوقالضجف،ويخرهالانيوقالنجقة،يىالذمبي.وتال

ابنكذبهرتدترركالحافظ:رقالث@2(،لا/الميرانمأ،ا82)شةماتالحديث،

(308/2)تقريبفق.مين./

حان:ابنوتالاللأ،8/5)والت@يلالجرحمحهرل،لي.يىحاتم.أبوقال-2

يجبجميغاالرجهنوعلىفهاأخاهناركأوبهاانفردأثويولستجذاالحديتمنكر

ك@،3/7)المجروحي@كنا@الأناتومخالفةالمناكيرمننيلماححينهماعنالتنكب

/3)الكاملبالمحفرظفلشتأحا@ينهعدي.ابنرتالذكوان،بنأيوبأخيه3وا

5 / والظر)2/803(،تتربقالابحة/سضعي@،الحافظوقالا(،"2

4/2)لميزانا 77)



للصحمحلدلمدخل

2 08-
مريم:أبيبننوخ

القاعصمةأبوالجامع
كلمنرزقجامغا،كانولفدالمروزي،ضي

الخذلان.منبالذنعوذحرمه،فإنهالصدق،إلاحطاشيء

2 سعيد:بننهشل-09

الموضوعات،حممزابنالضحاكعنروىبوري،اليساوردانابن

وغيره.الحنظليإسحاقكذبهمنكزاحديثاهندأبيبنداودعنروىوقد

2/4/1)التاريخجئا،الحديثذامبالبخاري.تال-2 انوفي1(،1
الصيرريخ

1)ص عدنالوكغالمباركالنقال9(،8
يضعمريم،أبيبننوحوهوعصةألرضيئ

كما
فييكنلمصاكرأحاثيثيرويعصمةأبوكانأحمد.وقالالمحلى،أبريضع

لحدبث،امنرركحانم:أبووفالعلبهم،لردراالجهيةعلىاشديئكانبناك،لحدبتا

وفالكعكه،له/والنحدبلالجرحفيافلاثةلأفوالاالحديث،ضجفررعة:أبووفال

الأئبات،حديثمنليىماالئقاتعنالأصايد@روييقلبص@كانةجانابن

ماعامةعدي.النوتالما(،/3)المجروج@كتاببحال،بهالاحتججيجوزلا

سعوموعلبهينابعلالهأصرت
وتالك@401(،/2)الكاسلحدنصبكنبضحفه

يفعكانالبارك.النقالكذبر@لكنالعلرملجمحهبالجامعيعرفالحالظ.
4/2)لميزانانظروا0(،2/93)تقربفق.تلحديت/ا 79).

6لد/رالتيدلال@جرح)9861(،التاريخثيء،نهنليىسن:ابنقال-2 ى،9

ننلكانإبرايم.لنبمحاقوتالنيسبوربوهومناكراحا@ن@البخاري:وقال

2/4/1)الكيرالريخكذائا، حاأبووقالكناب،الطالي:ثاودأبووقال5(،1
3

ة

ضعيف،خراسانيفرعفأبووتالالحديت:ضميفالحديت،مترركبالقرييى

8/4)والنحديلالجرحننانلانةالأقرال عنيرويممنكانحان:ابنرقالى،6

كبايحجب،جهةإلاعلىحدنهكالةلابحلحلبنهم،منليىساانقات

وكدلهمتروكفظ.لحااوقالد@،40)لضعفا.افيلمق@لطاوذكر.)ك@25(،لمجروحينا

2/3)تقريبقالابمف/صراهريه،بنإسحاق 4/2)الحيزانوانظر.7(،0 75).



-

@لجؤ@الول

2 10-

الحارث:بننفيع

أحاثيثمالكبنوأن@الأسلمي،بريدةعنروىلأعمى،اداودأبو

بنوالعلاءخالد،أبيبنإسماعيلمثلالأئمةعنهروىوقدموضوعة،

وغيرهم.تغلببنوأبانلمسيب،ا

2 11-
:(1)المورعبننعيم

ا
توبةبن

(3"
موضوعة.أحا@يثعروةبنهثامعنروىلعنبري،ا

2/4/1)البهيرالارلخفيه،يتكلمونكانواالبخاري:قالكوفي،ممدانيمو-2 1،)4

القيمابرروايةك@.لىمين:ابنوقال8(،3لاالضمفاء2(،1ه)صالصجر

8/9)تيلواالحرح2(،الاعهالدقاق وعديحيىوكانقاثفوكذبهلأ،0

ألووقالالحديث؟مترركالميرفي.عليبنعمرووقالكمييحدتانلاالرحمن

حا
لييكنلمصرعةأبووقالضي@،الحديث،منكر:3

الجرحفيالأقوالمنهس

9يه/يلوالتعد جادابنوقال)295(،الحديثمترركالشانيرتالكأ،0
"

كان

عنبرويسن
ايةوالرولابلاحنجعايجوزلاتومئا،الموعوعاتلأنجا.االنقات

دييغلركانالحميي:رقال5(،3/5)المجررحينكتابالاتجار،جهةعلىإلاعه

4/2)ليزانانظر:اتروك،وعره:رقطنيلدااوقاللكأ،)الفحفا.الرفض،ا 7،)2

2/3)تقربق.تالخامسف/سمين،ابنوكذبهمتروك،فظ:الحاوقال 06)

الشاني.وفالك@،ىل@/والتعدبلالجرحبالقود@لب@حانم.أبوفالبصري،هر-2

عنيرويشيخجانابنوقاده(،المهالضحفاءبنقفلي@
زيجولاالححفب،النقات

الحديت،ير@عدي.ابنوقال@(57)ولا@سجروجنبىل،ببهالاخجع

الحافظوقاللاا@)ك@2/الكامل
"

لحيالحيليذكر.
صنكرالخلىي.وتالالضعفاء،

فوعفصأحاثبتعروةبنفامعنروىلنقاض.اسيدوأبر3الحاوفاللحديت،ا

(17ا-17-6)انالل@

@والصو@دالموح،صلا،في(1)
ترجت.مراجعننكماأئتا.ما

عمى3ا@نبقوله.ليائا@ز@در@لححبل،و@لجرح@لمجروجن،وكبالأصل،فيكما(2)

@لفبرى.



بلى@لصحئ@@لممخل

2 12-
السندي:معثمرأبونجيح

1موسى/أممولىوهوالمدنيين،فيعداور @أ1
(1)

المؤمنينأمير

عنروىلمهدي،ا
نا

بنومحمدفع،
بنومحمدعروة،بنوهثاملمنكدر،ا

لموضوعات.اوغيرهمعمرو

2 القاضي:وهببنوهب-13

بنركانةبنيزيدبنعليبنتعبدةأمهلانةالقرشيلهويقالالبختري،

لقااالبختريأبووهوزيدعبد
ضي.

الدارميتلىلخضجف،أيضا.وقالل@ملا(،التارلخل@ء،لي@محينابنقال-2
الخاريرفال9(،هلهما2لا

"

2/4/1)التاريخالحديث،منكر رقمالضعفا.4(،1

تحرتمهدي.ابنرقالويضحفصمفرأبيعنيحدتلاسحيدبنيجىوكان)083(،

وتالحزي،أبيحليتوذهبسرأبيحديثتتهارونبنيزيدوقالرتنكر،

فيبقريلي@حاتم.أبووتالبذاك،لي@الاماديقيملالكهصدوقاكانأحمد.

حاتم،ألروقالالصد@،محلهالحدبتصالحهونبمأبروفالالحدبث،

فيصدوقموأيفحا.أبر@رعةوقالبالقويم@ليىمعيى.ابنوقالصدوتةزرعةوأبو

الاني.وفال4(،كاله/والنحديلالجرحفيالأنوالمذهلالقوي.ولي@الحديت

اوتال)095(،الضحفا.ضعيف،
منوكانجان:بن

أنتجلربقيعمر.@خرنناختلط

تجلمنروايةفيالناكيرفكتربهيحدتمالايدريشديدتغيرفيب@ينيموت

ضعيف،ةالحانطوقال0(،3/6)المجروحينكتاببه.لاخججافبطلاخلاطه،

/13)بغمادتاريخوالظر:تقريب،@اهأ/70)شةماتراخل@اسنالسالحهفمن

4 27-4 4/2)ليرانا1(،3 46).

التارلخعه،سكتواالبخر@.وقال@(،لا@الريخيخث،كدابمعين.النقال-2

2/4/1)الكبير 2)صالصجر0(،7 رأحمد،حاتم،أبووكذبه)683(،لضمفاءا3(،2

كان=عليبنعمرووقالخيتمة،وأبورامويصبن@)محاقإمحاق،بنرشحيب

بقضجا@لاق.زبالة(1)

لأ(
ا@صيتال@ك،@حلاتوالراءأ.@جهةمشالسبلقرنيليىأله@لحاكمكحممنيمم
اللهعدلنيخربنوبسوه@

بنالمطببنالأسودبنزمحةبن
امد

بن
بنالعزىعد

5قريرفهرتصي، 1
رالأمالأ@حهةمن



-

@لجزء@الول

بنجعفرالصاثقعنروى
الذوعبيدعروة،بنوهثاممحمد،

بن

موضوعة،أحالمحيثالمدينةأهلمنوغيرهمعجلانبنومحمدعمر،

لا
حديثه.يكتبأنينبغي

2 الأردنيسلمةبنالوليد-14
(1

":

الذعبيدعنروىشامي،
موضوعة.حاثيثاذنبأبيوابنعمر،بن

2 العنسي:الوليدبنالوليد-15

موضوعة.أحاديثثوبانبنثابتبنالرحمنعبدعنروى

ضاحوصتكفيتجحللاةحاتمأبيلابنأبو@رعةوقالأصل،لهلي@بمايحدث
من

يصعسنكادجانابنوقال5-62(،2لا/والتمديلالجرحفيالأقوالمنهنصحد

سهراليلنجه@ناكانالنقات،علىالحديت
زتحولاويضحصالحديتتنكرليلهعامة

يوميحثأنهأرىثةأبيبنعنمانوقال)ك@47(،ال@جروجنكنابعهالرراية

3لا/الميزاندجالا.القامة وهذهأحا@يت.لهساقأنبعدعديابنوقال4(،5

1)ك@2/الكاملالوضاعينالكناينمنالخريوأبوبواطل المقيلي.رتال8(،1

كناب،الدارتطني.وقاللاى(،الضحفاءبراطلكلهامستقيئا،حديتالهأعلملا

3برالمطبرعةفيوهو1(،1الالضحفاء
13/5)بغدادتارلغوانظر)755(، ل@4

بنوالويدوهب،بنوهالأ@ة.مد.كنابةيسحذبنجبتال:-2
لأزث@.اسلة

حاأبورقال
كانجاناب@وقال6-7(،لا/والحديلالجرحالحديت،ذامب3

تالو@أ،.@ال@المجروجنكابله،الاخحاجيحوزلااثقات،على@حسن

عديابنوقال9(،4/33)اليزانكذاب،ةويخر.د-
وقالمحفرظفيخرأحاثنه"

مسيرابنصالحقيليرفالالحديت،فكرسام.وقالترك،ضيفالدارقطني:

2للا/اللسانكذاب، 22).

الجرحصجححدفيباسبحدفيساصدو@حانم.أبوفالالدصفي؟القلالي-2

الحجانب@يزيدبنونالتنوباداسعنيرويحبانابنوقال9(،8/1)والتعديل

تاضيوموعراب،@نةمنه(1)
موولأر@انجلةى@لهلأرثيا@ةليرالنابىلأرثن،ا

كملك
يخرهكالميزان@ي



-

2 الدمشقي:موسبنالوليد-16

عنروى
موضوغا.حديثالأوزاعيا

بلى@لصحمحللمدخل

3وعدما،عرةالأخلاقمكارمحديت:لهرماق
لهأصللاماومذاقال

كححمن

نخةثياربنعروعننوبانابنعنالئيغهناروىرقدقال.3@اللهرسول

كابيروي.فيمابالاحتجاجيجوزلاالكتد@نكرها،يطولمقلوبةاكرها

برقمال@طبوعةفيوهو1(،1الالضعفا.فيالدارقطنيوذكرهول،ا)ك@المجروحين
حاابوقاللذبي:اوفال)165(،

ونالمنروك،ونجر..رفطنيالداوفالصدو@،نم.

4/3)الميزانقدوي،جزرفعالحوقالتركر@المقدسي.نصر فظ.لحااوقال0(،5

النغنل3سقية،أحاليثلأصزاعياعنيرويوقال.التقات،ننحبانابنذكره

يلا/اللانضلوبةأكنرهانخةنوبانابنعنررىفقالالضحفاءفيلذكرهجان

جانابنقال-2
"

عنيرويضيئ
صاتيحدئالهساق3يخرأبيبنيحىعنلأصزاعيا

3ذكره
لهاعللاماومذاقال

)ك@المجروحينكاب@اللهرصولكلامس

لأ،4لاالضعفا.لها،أصوللابواطبلأحاثينهالدمي.فيالعقيليوقاللم@،2

الجرحفيأجدهولمحاتمأبووقواهالحديتنكرالدارقطني.تالالذمبي.وقال
موضرع،حديثولهجان،بنوالعقيلياورماهتررك،غير.وقاليل،واقحد

ليزانا

بواطلأحاثنهالحفليولفظنال.نمالن@بي،فالهماالحافظولفللا/943(،
لي@الحدبتصدوقةحانمأبيولفظالحديث،بقبمسولي@لهاأعوللا

(2)

حلبنه

وبينموضوعةأحاثينهنوبانعنناتبنالرحمنعدصروى.3الحاوقالصحيح

6/2)اللسانعظيم.تاينالكحين 27).

هنا=وعلىواحد،شخصالولدبنرالولدميسى،بنالوليدأنيرىوالحافظمذا

عنالأ@زاعيعنير@يشحمرصبنالولدحمةلي%جكالنفكرهماموالحديتمنا

ففدالبخلعمن@رردالبل@اللهرصرلتالةتالانىعنعنكيرأبيبنبحى

والجنامالجوناللص.الأفاةاللهوتاهتأرلينالرجلبلغف@ناالا-،نورحلع
3والرصا

لهاصلامالرمناعقه.تال0
@لمجروجنكابالذ@.رسرلكحمص

2/2)يةلتاالمللدي@لجوزياينوأ@ردهمأ،3/2) 00-2 02).

حاأيولفظوحنف،تحربفويهاللاننيكنا
بحدنهماالمدر@ةو@لتميلالجرحنن3

ح@نهباس،
صجح.



-

اطول@لجزء

2 العنزي:الفضلبنالوليد-17

الموضوعات.الكوفةأهلعنروى

2 العقيلي:نافعبنو@زع-18

سلمةأبيعنروى
رهامداموضوعةديثأحالموسالرحمن،اعبدبن

أعلم.والذعنه،بتثاابنروايةعلى

=

حاأبيكلامساقالأساس
/6)اللاننيتالموص،بنالويدترجمةفيالوارد3

3 ومرتقدمالذيالدسنتيالويدبنالرلدهوةقلاالوليد،بنالرليدترجةفي(29

صوصموسى،برالولد
نمالنمبي،يعني:نلائة،جحلهواحدرجلفهذاجدهأظة

عنروى@قال.الدئقيموسىبنالويدينالأصجانينعيمأبرفرقلكنتال

عنروىالحيالويدينالويدليوتالشكزا،نجرالأ@زاعيا
صد

الرحمنعدبن

جانرابنالحاكميهمافرقفقدبينهماالفرقالظاهرةأقرلضوعات،صثابتابن

نجم.وأبو

2 جان.ابنوقالا@،3لا/رالتحديلالجرحمجهول،هوحاتمأبوقالبغداثي،هو-17

اللهعدعنيرويييئ
لكلاالتيالناكرالعراقوأمل@ثوي@لن

منهفيتجحرص

)ك@المجروجنكاباننرىبنابحالبهالاخجاجيجوزلاضوعقماأنهاصالصناعة

صدوأبونجم،وأبوالحاع،وتالكا،4/43)اليزانارقطي،الدوضحفهما،2

2للا/للانالرضوعد،االكوفيينعنروىالنقاض. 25-226)

2 عنالهينمابنروايةليء،لي@وتال:ه(،)كث@اتاريخبنقضيىمحين.ابنقال-18

الارلحالحديث،نكرةالبخاريوقال9(،3لا/واقحديلالجرح)523(،المقاق

1)ك@4/الجبر حدئهلي@أحمدوقالكه،لعهالضحفا.8(،1ا)صالصغير3(،8

حاأبووقاللطء،
3

فرعةأبووقالالحديط،فابةمرةوقالالحديط،ضيفة

بمرفنكرةا@@رقال.أحا@تهعلىبالضربوأصليءليىجئا،الحديتضحيف

الحديث،متروكالناني:وقادى،.-39فى/والتحليلالجرحفيانلانةلأقوالاهنه

صالموضوعاتيرويسنكانحبان:ابنوقال)106(،الضحفا.
قلةعلىالئقات

ول،)ك@3المجروجنكببصالاحتجعفبطللذلكالتعمديكونأنولهرواته

الكامل=محفرطفيخريروبهاالتيبالأمايديخحخهعنيرريهصاوععةةعديالنوقال



@لى@لصحيح-@لممخل

2 الطاني:عديبنالهينم-19

منجماعةعنحدث
منكرة.أحاديثالثقات

2 النوفلي:الملكعبدبنيزيد-20

المناكير.خصيفةبنويزيدوالمقبري،صالح،أبيبنسهبلعنروى

(3/1 38 للا/اللسانى،54)للحيليالفحفاهلا/723(،الميزانوانظر:2(،/

2 13-214)

كذاب،ةوقال)7671(،التريغيكذب،كانبتقفلي@كوننممين.ابنقال-2

انعناصواري:ابظوتالول،5لا/والتحديلالجرح
4/2)@مر@خ المضير8(،1

2)ص الواتدي،حلصلهالحديتضروكةحاتمأبووتال)093(،الضحفاء9(،0

بناوقال0(،6وللصعفا.الحديث،امتروكلناني.اوقاللمه،5يا/يحديلراالجرح

تلكفالتزقيدلهاكانأنهالقلب@لىيسجقموضرعةكلهاأشياءائقاتعنروىةحبان

أبو@اود.وقال)ك@39(،المجروحينكابحدثه،مجانجةووجببهالمحضلات

عدي.ابنوذالكث@،3/4الميزانعصسكتوامحمد:بنيحقوبوقالكذاب،
نى

3/2/1)الكامليكذب، للعقيليالضحفاء2(،5ا/لابغدادتاريحوانظرة0(،4
.@12.-6/902)اللان3(،04)

وقال@ه(،3)الدارميتاريخباس،بهكانماسن.ابنقالمدفي.ماشميهو-2

2فى/والتعديلالجرحالحديطضعيفةأيضا عدأحمد.قالالبخلىي:وقال9(،7

ضجفحاتم:أبووتاللأ،للا.الضحفاء3(،لعا4/2)اي@يخناكير،يقلد

لا/والتعديلالجرحفيالقولانالحديث،شكرفرعة:أبروقالجثا،صنكرالحديت،

2 7 ممنكانجان.ابنوقال)مكلأ(،الفعفاءالحديثمترركالاني:رتال@،9

فلماهيرمثاقوامعنبالمناكيروياتيانقاتعنالمقلوباتيرويكانحتىحفظهساء

النقاتوافقبماستراعتبرلانبآنارهالاحتجعبطلاخبر.فيمنهفلدكنر
من

حدئه

أنغيرمن
3/1)المجررجنكتاببائا،بذلكأرلمبيحتج عدي:ابنوقال2(،0

منضعيف،الحافظ:وقال)ك@2/932(،الكاملىحفوفيخريرويهماوعمة

/2)المغنيضعفصعلىجعالنمبي.رقال)2/*3(،تقربق.الاثصة/

7 4لا/اليزانوانظر.0(،5 33).



-

@لجزء@الول

2 الجزري:سنانبنيزيد-21

بنوهثامكثير،أبيبنويحيىالزهري،عنروىوي،الرهافروةأبو

محمد)وابنهالكثيرة،المناكيرعروة
بنيزيدابنهوابنيزيدبن

محمد

صدوقان(

2 المهزم:أبوسفبانبنيزيد-22

حمادعنهروىالمناكير،هريرةأبيعنروى
بن

شعبة:وقالسلمة،

2

2

لا/662-والحديلالجرحللام@،الدارميناريخل@ء،لىمجنابنقال-2

2 3/2)الكاملضحيف،أحمد.وقال7(،6 4 3 ضحيف،المدييبنعليوقال2(،/

أبوقالبيخجرلاحدلةيكتبالحفلة،عيهوالغالبالصدئمحلهةحاتمأبررقال

2لا/رالتدبلالحرحفياللانةالأفوالالحديث:فيلفويلىزرعة 6،)762-6

حتىبخزايخطئممنكانحان.ابنوقال)056(،الحديثمتروكالاني.وقال

لاالأنجات،حديثكهلاماالثاتعنيروي
افقوبنالخرهالاخججيعجبني

0@م@ا@بروجنبىبا@حفلات،انخردب@ذ@تافقات ابنلو@ا@،ا-670

عدي
3/2/2)الكاملمحفوظ.يخريرولهماعامة ليالدارتطنيوفكره6(،4

الضحفاء

المديني،رابنأحمدضحفهالنحي.وقال8(،5لالرتمالمطبوعةفيوهرا(،اال

2/7)المغني تاه@،/55)لةماتالابحفكبارمنضيفالحافظ:وقال0(،5

2/3)تقربق. 4لا/اليزاننظر:وا6(،1 27).

/2/4)البهيرالريخكأ،.5)الفحماهضحة،تركهالخاري.قالبصري،مو-2

لي.،بىمرة.ونالصعبت،مبنابنوفالحدينميأقربماأحمد:وفالك@(،9

حاأبووتاليوفشصةبقويلي@أبر@رعفوتال
الأقوالهنهالحديتضحيف3

9/2)والعديلالجرحفي لمكلأ(،الضعفاءالحدبت،منروكالنساني.وقال9(،6

كانصناكصالحلميكنعالخا@شجاوكانجان.ابنوقالكك@،ك@2)ك@الكامل

يرويفيماخطئويهمممن
عنخرجالأنباتمخالفةروايتهفيكنرفلما

المالة،=حد

بنيزيدابئوابنيزيدبنمحد@وافيالأعل.في(1)
بكرأبويريدبنمحدوابهمحمد

ا،.سهزنكرربكرأبويريدبنمحمدلرابهالأيخر.فيقرلهانريرولا،قاصدى



بلى@لصحيح-لمدخط

فيمطروخاالمهزمأبارأيت
لهلوضعدرهماإنسانأعطاهولوالمسجدهذا

سبعبن

23-
المديني:سابقبنيحى

بنمحمدعنحدثزكريا،أبو
حاوأبيلمنكدر،ا

عقبةبنوموسىزم،

عة.موضوديثحابأ

2 24-
اللهعيدبنيحيى

(1)

موهب:بن

مناكير./أكثرهابنسخةهريرةأبيعنأبيهعنروىالتيمي،القرشي،

اياه-.دالذرحمناالعباد-منكانيحمىأنويقال:

أهلفيعداروصحفو@الذمبي:وقال)ك@99(،ال@جروحينكابئحبة،تركهقد

2لا/اليزانشروك،الانن.وتالمين،ابنضعفهابصرة، ةعد@ابنوقالى،6

2)ك@2/الكاملسفوظ،يخريرويهماعامة الضحفا.ننالدارقطيوفكره2(،4

3برالمطبوعةفيرمو1(،1ال
قدتانانة./منضروك،ةالحافظوقال)195(،

2/3)التقرب 65).

والتحديلالجرحلين؟كوفيةأبو@رعةوفالالحدبث،فيلقوييىحاتم.ابوقال-2

(1/1 يجوزلااثقات،عنالموضرعاتيرريسنكانجان:ابنوتالا(،ء-53

الذمبي.وقال)ك@411(،ال@جروحينكبالرواطيفيرلاالديانةفيبهالاحتجبع
حاأبوقال

متررك،رقطني،لدااوقالكلا(،2/5)المغنييخره،وضحفهبقري،يى3

ليم،أبروقال
2د/اللانبموضوعات،وغيرهعقةبنمرصعنحدث نظروا6(،5

ا-411(13/14)بغدادتارلخ

لا/والتمديلالجرح)2431(،اياريخليء،لي@مين:ابنتالكوني،هو-2

ضعيفمووقال:تركهئمالقطان@النتوحدتيضعفهعةابنوكانلملأا(،

يىالحديثمنكرأح@د:وقالئققيغيركاننيبة:أبيبنبكرأبووقالالحديت،

صوقاللمأ،6لاللعقيليالضحفاءثققي
وقال=أبوه،ولامويعرتلافاكيرأحا@تهف

الراجعمنوعير.@ليزانسرالضوب@اللهعدلبنةالأصفييا(



-

اطول@لجزء

2 25-
عنبسة:بنيحى

عيينةوابنهند،أبيبنوداودحنيفة،وأبيأن@،بنمالكعنروى

موضوعة.ديثأحا

2 26-
بنيحى

هلئ@
السمسار:م

عنروىزكريا،أبووهوديبغدا
عروبنوهئامومسعر،لأعمثى،ا

ة

2

2

حاأبو
لا/والتحديلالجرحفيالأقوالهنهجذا،الحديثمنكرالحديتضجف:3

6 بنيجىرأيتشحبة:وقاليضحمصعنةاسكانري؟ابئوقالا@لاا(،7

الصغير)2/4/592(،الكيراتاريخقركهلايقيهاصلاةيصليعدالله

الصلاةيقيملااليياللهعدبنيحىرأيتسحيد:بنيحىلقالوفيه:ا(،ما)ص

يخرسكانجانابنوقال0(،02)ك@2/الكاملرانطر)993(،الضعفا.قركص

الذ،عاد
شلىماأبهعنررابئأكنرفلمانفةوأبر.له،أصللاماأببهعنبروي

عنمقطحديئه
عيه،الحملشد!عةابنوكانالصحةمئوكانبمهالاحتجاجحد

المطوعفيوهو1(،1الالضعفاءفيالدارتططوفكره)ك@121(،المجروحينكتاب

3بر
أملأحاديثفيوأحالمحنهيعرت،لارأبوهكوفيموالجرزجاني.وقال)175(،

4/3)الميزانالصدق، القطان!وتركهيضحفممعةابنكانالعقل!.وقال5(،9

3/2/2)عيهتايعلايرويه@ابحضومنعدي.ابنرقاللكلأكما،الضحفاه 0،)2

سبالوضع،فرماهلحاكمارأمخىتروكفظ:لحااوقال
تقريبق.تدسة،/الا

انهالجوزجفيتوليخالفوهوسدننأنهاللهجدبنيحىفيالحاظقالملاحظة:

.(1)ك@01،الكمالكذيبمدن@،@نهفقالالزيالحافظوسبقكوفي،

3لا/الاكلالميزانقرشي،بصريهو-2 يضعدجالنيئجان:اب@تال0(،0

من3ويخريخفةوأبيفدأبيولارثبنع@نةابنعلىالحديت
ايةالروتحللااتقات،

منكرعدي.ابنرقال)ك@421(،المجروحينكتا@للاتجار،إلاحدتهكابةولاعه

لضحفاءاكذاب،رقطني:الدارقال@ا،له/..ليزانالأص،امكوتلحديت،ا

3برالسطرعةفيومرا(،اال
6/2)اللسانوانظر.)785(، رانظر372-2(،7

1/6لابغدادتاربخأيضا ا@61(.1

لا/=والتعديلالجرححدئه،تركيصد@،لاوكانيكذب،كانةحاتمأبرقال-2



لدي@ص@حيح-@لممخط

منكرة.ديثأحا

2 27-
:(1)اليمانيشببببنيحى

موضوعة.ديثأحالنورياعنروى

2 بنيوسف-28
خالد

الستي:عمربن

بنزيادعنروى
منوغيرهسعد

المناكير.الئقات

1 يضعسنكانجان.ابنوقال)836(،الحديتمترركالشاني:وقال5(،9

التقاتعلىالحديث
حدلةكتابةيحللاالمحضلات،الأتياءالأتاتعنويروي

3/1)المجررحينكا@الصناعة!لأهلالحجبحهةعلىإلا مجنابنوكذله5(،2

4/1)الميزانجزرترصمالح وبسرقمىالحديتيصعببغدادكانةعديابنوقالى،2

3/2/2)الكامل 2للا/اليزانوا@طر:1(،3 79-2 8

ةجانابنقاد-2
بحاد؟بهالاخجبميجرزلاقط،بهيحد@ما@اقوريعنيروي

3/1)المجروجنكا@ ا/لابغدادتارلخباطلفأحالمحيثروىةالخطيبوقال9(،2

حدلاالذبيوما@@،62،
رقال5؟4/58@ليزاناكذاب،مداوقال:نكراتهمن

/6)اللسانموضوعاتأحاديتوكيرهالنرريعنيروينعيموأبوالنقاشسحيدأبر

أيضا.وقال)239(،الريخيكدب،يوسفكانمعين.النقالالصري،خالدأبر-2

5داقاريخضيء؟عهيكتبلاكدابزنديغ اقمارسخعه،تحواخاري.ا@وقال5

2)صالصغير3(،مه/2)الكير حاأبووقالى،11)الضحفاء4(،0
قولأنكرت3

الخهمفيوضحهتدكتاب@لبحملحتىزنديقأنهالتي-ةحاييخهمينبنيحى

بصيرعلىإلايتكلملامعينبنيحىأنفعلمتالقاضيفيالميزانيكربائابائا
ة

فيالأقرالمنهحديخسيعلىاضربضجف،الحديتفابحاتم.أبووقالوفهم،

2لا/والتعديلالجرح بالروطزسانهأملعلماءمنمرخاكانحبان.ابنوقال2(،2

3/1)المجروجنكتابافيخ،علىالحديتيضعركان عدي.=ابنوقال1(،3

ني(1)
وكنلكداليملننا@ليزادونيالباسنم@خرهنيلاليمالبمياالراجعاو@حصلأعلا

بالرنالبممي،نجببنيحىفقال.الخطبضبطهرتدلمجا@ت@يخبر



@لجزء@الول

2 السفر:بنيوسف-29

عنروىلفيض،اأبو
عيلأوزاا

موضوعة.ثيثحاأ

2 الصفار:عطيةبنيوسف-30

(000)البصريسهلأبو
)ا"

عنروىالسعدي،
أحاديثالبنانيبتثا

مناكير.

=

3/2/1)الكاملبلمه،أملكذبهعلىأجمع تركوهحجرابنالحافظوتال1(،75-76

@اهأ/8ولة@ماتنفانمنالحنية،فقهاءمىفقيفاوكانمحينابنوكذبه

2 /2/4)البهيرالتاريخالحدبت،نكرالجاري.وفاللأصراعي،اكانبمو@فتي-29

ابووقالليء،يىدحم.وقاللأ،ا0)الفحفاءا(،ما)صالصفير7(،38

الحرحفياللاتةالأقوالالحديت،ذابررعة.أبووقالجذا،الحديتمنكرحاتم:

أحاثنهيىسماالأ@راعيعنيرويجانالنوقاللا/322(،والتعديل
ص

بهالاخجبىيحللامرضوعة،أنهاالحديثأصحابعواميثكلاالتيالنايهر

3/1)المجررحينكاببحال، ليرموا(،االالضعفاءفيالدارقطنيوذكره3(،3

3برالمط@وعة
6لا/الميزاننجقفلي@الناني.رقالمأ،") علىابنوقالى،6

منكر،حدثهأنعلىأجمحواالبر.عبدابنوقالا(،س)ك@2/الكاملبواطل،روى

والحقليوالاجياللولابيوذكرهبالموضرعفنسيهةأحايخهةالحاكمأحمدأبووقال

3للا/اللادالضحفاء،في3ريخر 22-323).

ليبىمعبن.ابنفال-023
3الوكنيرعلي.بنعمرووقال9(،3لهاا(3272)ال@يخس

3/2/1)مللكااوالخطا، حاأبورتال5(،6
زرعةوأبر3

"

ليلأقوالامذهضيف،

2لا/لنعدبلرالجرحا انلحدبت،انكرلبخلىي.اوفال722-6(،2
ربخ

/2/4)لكيرا

اوتال6(،71)الضحفا.لحديت،اترركني:الاوقال)ما\(،لصجرا7(،38
بر

بها،حدترالصجحةلأصانيباالموضوعةالشرنويلز@يدلأطايقلبنس@نىةحبان

اوقال)ك@431(،لمجروجناكاببحال،ب@حتججلاايجرزلا
ضحدفيرعاعدى.بن

1)ك@2/الكاملعل!،تابملا النمبي.=وتال)654(،للحقيليالضحفاءوانظر0(،7

الناخبحضشأتحتأنهاوالظامر@رملا@اكلحةصلا،فينايا(



@لى@لصحمح-@لممخط

2 المدني:الوليدبنيعقوب-31

منوغيرهمعقبةبنوموسىأن@،بنلكوماعروة،بنهثامعنروى

مناكير.المدنيين

2 بنيونى-32
عطاء:

أحاديثالطويلحميدعنررىالصدائي،ربيعةبنعثمانابن

ضومو

بنياسين-3
الزبات:معاذ

منوغيرهماالزبيروأبي@ينار،بنعمروعنروى
الئقات

ضوعات.لموا

3

3

6لأ/البزانضحفه.علىجمع ننىلبنقاثاسة./منتروك،ةالحانظونالك@،9

(2/381).

1لا/والتعديلالحرحك@،28)الاريخلي-يكن@سن.ابنقال-2 وقال2(،6

1/1)العللالبهار،الكناينمنكانةأحمد الابقالموضعوالتحديل،الجرح7(،9

يكذب،كانالحديثضيفالحديثنكرحاتمابووقالالحدضثيفعنىوني.

ححينىونركبثيءلب@زرعة.أبورفالمتروك.رموموضرع،رواهالنيوالحلبث

9/2)والحديلالجرحفيالقولان الحديتيضعممنكانحانابنرقال712-6(،1

3/2)المجروجنكابالنعب،حهةعلىإلاحديخهكتابةبحللاالنفات،على 3،)8

وقالمكأ،5@ا/اليزانضحيف،ةالدارقطنيرقالئقة،غيرويخره:داودأبووقال

كثثا./2)تقريبقتالثانف/صويخر@أحمدكنبالحافظ:

جنالمجروكتاباننر@بذابلاحتججايجرزلاالحجانب،يرريحان.النتال-2

الحاقالالحافظ.وقالمما(،ا/3)
الطريلحميدعنر@ىانقاض:سعيدوأبو3

نيم،أسقالوكذاالموضوعات،
@لم@2لا/الميزاننطر.وا@م@ع،/6@للسانا

للحقل!الضعفاء)1161(،التاريخضجف،سين.ابنتالكرفي.يسايمو-2
وفال0(،9لاالداريناريخ1(،142)ليء،حدينهلىأيضا:وقال)574(،

الصيرلهأ،29/4/2)البهيرالاريخالحديث،ضكريخهتكلونابخاري.

1)ص بحلت=مابحفللاصالخارجلأكانحانم:أبووفاللأ،1للاالضحماء9(،8



-

@لجزء@الول

جرحهم.عنديظهرقدذكرهمفدمتالذينفهؤلاء
يثبتلاالجرحلأن

تقليذاأستحلهلاالجرحنف@ةبهطالبنيلمنجرحهمأبينالذينفهمببينةإلا

الذينهؤلاءمنواحل!حديثيكتبألاالئأنهذالطالبأختارهوالذي

سميتهم
منقوله-رز:فيداخللحديثهمالراويلأنث

وهوبحديثحدث

يرى
الكافبينإأحدفهوكذب،أنه

الجرحنيالقرلانالحديت،ضي@زرعة.أبووتالالحديت،شكربقربيىب

3لا/والتحديل /3)ملالكا!(652)الضعفا.الحدينصمترركلناني:اوقال3(،1

لالحضلاتوننردالثاتالموضوعاتسنيرويسنكانجان.ابنوقالا(،مه/2

3/1)المجروجنكتاببحال،لهالاحتججيحوزلاالأنبات،عن ابنوقال2(،4

@

1)ك@2/الكاسلمحمرظة،يخرعاستهاأورواياتهركلدي: فيالعقيليوذكره9(،8

3لا/اليزانةوانظرى،75)الضحفاءابخاري،تولنيولتلالضعفاء اللان8(،5

(6/2 38-239).

@@@

5/1،4)راحمد)1/9(،صجحهمفدحةننملم@رواهالميرة،حديتمننحربجهنقدم(1)

ل@"حديت5(،1/1)ماجهوابى0(،1،92
سرةحلبتس



@لىللصحئلممخل

الغاتمنكمهداثفليبلغأفلا

أحدعلىككذبلي@عليئكذئاإن

اللهبتفوىأوصيكم

ولوعيبلغرا

إسرانيل..بنيعنوحدئراآيةولوعنيبلغوا

بكتابعليكم

مابكليحدتأنبالمرءإنئاكفى
سمع

بالمرءمنكفى

تكذبوالا

علىنرككملقد

ما
عنهفشلعلئاحفظرجلمن

ذلك.أجرأعطيبهفمملبحديثحدتمن

أنهيرىحديثاعنيروىمن

يعلمهعلمعنشلمن

مقحدهفليتبوأأقللمماعليقالمن
النارمن

منبلجامالذألجمهعلئاكتممن

به........يشفععلئاكتممن

لفةفعليهمتحمذاعليكذبمن

مقعدهفليتبوأمتحمذاعليكذبمن
النارمن

سمعامرأالذنضر
حديئاما

الذنضر
يزد@ئمقوليسمعمن

1 2

1 3

1 2



-

اطول@لجزء

بنأبان

حيةأبيبنإبراهيم

البرا.بنهبمإبرا

البزارزكريابنإبراهيم

لأسلميازيدبنإبرايم

اللهعبدبنإبراميم

همامبنالذعدبنإبراهيم

هدبةبنإبراهيم

أبانبنالحسنبنأححد

القاسمبنالحسنبنأحمد

الجريباريالذعبدبنأحسد

بنأحمد
الصلتبنمحمد

بنأحمد
غالببنمحمد

الطبريإبراهبمبنإسحاق

الكاهليبثربنإسحاق

الملطينجيحبنإسحاق

الطهرمسيوهببنإسحاق

بنإسماعيل
يوسفبنمحمد

اللهعبيدبنيحيىبنإسماعيل

الهمدانيحوثببنأصرم

القبانيسحبدبنأفلح

الطابخيعبيدبنبختر@

1 4

1 4

1 4

1 4



الحلبي.محمدبنبركة

الضريحانبنبزيع

الأنصاريإبراهيمبنلر

الهلاليالحسينبنلر

البامليزيادبنبكر

عبيدبنبهلول

المحاربي.سليمانبنتليد

بوريليساايزيدبنرودالجا

عليبنأحمدبنجعفر

العروسصاحبجعفر

البصريعميربنالحارث

الحروزيجبأبيبنجب

ياهبنحسان

بنحسان

بنحسن

الأرثنيعليبنحسن

الهاشميعليبنالحسن

بنالحسن
البلخيمحمد

علوانبنحسين

المرتنديسلمبنحفص

بنحفص

النصيبيعمروبنحماد
عشىبنحماد

حمزة

بنعليبنحميد

بلى@لصحيح@لممخل

5

5

1



-

اطول@لجزء

خالد
إسماعيل.بن

خالد
إلاسبن

خالد
الحصريالدائمعبدبن

خالد
الرحمنعبدبن

خالد
عبيدبن

قحذم.بنالمحبربنداود

عجلانبن@اود

حبيببنعفانبن@اود

اللهعبدبنثينار

معبدبنراشد

.@أبيرجاءبن

اللهعدبنركن

جناض@...بنروخ

البصري.مافربنروح

الكنديدويدبنزكريا

بنزياد

جيرة..بنزيد

الأعلى...عبدبنسالم

بنسعيد

الزنبري.داودبنسعيد

التغلبي..زونبنسعيد

البكري.يسرةبنسعيد

بنسفيان
الفزاريمحمد

سراخ...أبيبنسكين

المدائني.سليمانبنسلام

6

6



البلخيسالمبنسلم
سلمة

يعلىأبوورثانبن

لاربنسليمان

داودأبوعمروبنسليمان

مسلمبنسليان

الذعبدبنسل
بريدة..بن

مصعببنسوار

الفبيعحربنسيف

النصريخالدأبيابنشيخ

محمدصخربن

الحلبيالفضلبنطامر

الحذاءسليمانبنعاصم

الزبيريصالحبنعامر

كثيربنعباد

الكاهليكنيربنعاد

الوليدبنالحباس

أعينبنالاعلىعد

اللهعبدبنالحكمعبد

بحربنالحميدعبد

زيدبنالخالقعبد

أسلمبنزيدبنالرحمنعبد
اللهعدبنالرحمنعد

قيسبنالرحمنعبد

مالكبنالرحمنعبد
مغولبن

الفاريانيحبيببنالرحيمعبد

بلى@صحيحلممخل

1



الحميزيدبنالرحيمعبد

صالحبنالسلامعبد

القدوسعبدبنالسلامعبد

القرشيأبانبنالعزيزعبد

الجزريالرحمنعبدبنالعزيزعبد

الذعبد
الغفاريعمروأبيبن

الذعبد
الحارثبن

الذعبد
المدائنيالريبن

اللهعبد
الوليدبن

اللهعبد
المدين@نجيحبنجعفربن

الذعبد
الدامريحكيمبن

الذعبد
الموصليعلاجبن

الذعد
الفوريعيسىبن

محمدبنالذعبد

ربيعةبنمحمدبنالذعبد

اللهعبد
بن

محمد
زاذانبن

ميمون.بنالذعبد

الشريوهببنالذعبد

بنالملكعبد
القرش@قدامة

هارون.بنالملكعبد

الأنصاريبثيربنالمنحمعبد

سلبنعباسبنالمهيمنعبد

نافع...بنالواحدعبد

مجامدبنالوهابعد

حميد..أبيبنالذعبيد

1 9

1 9

1 9

1 8



-

القاسم.بنعيد

بنعئمان
خالد

عمر.بن

القرشي.الذعبدبنعثان
بنعثمان

الخراساني.عطاء
فايد..بنعئمان

زبدلبنالعلاء

اللهبي..عليأبيبنعلي

المصريالساميالحنبنعلي

يزيد..بنجميلبنعلي

سعيد......بنعلي

قتيبة.....بنعبدةبنعلي

الضبي....سيفبنعمار

المدني....أيوببنعمر

العبديحفصبنعمر

راشدبنعمر

راشدبنعمر

"زيدبنعمر

صبح....عمربن

مححدعمربن
صهبان.بن

البلخي.هارونبنعمر

السكسكيبكربنعمرو

جميع..بنعمرو

الأعثى.خالدبنعمرو

بنعمرو
خالد

خليفبنعمرو

@دللصحيحلممخل

1 8

2 0

1 8

1 8

1 8



-

@لجزء@الول

الجحفيشمربنعمرو

الأعسممحمدبنعمرو

بنعون

محمد.بنعبدالذبنعيسى

ميمون.....بنعيسى

العطار.ميمونبنعيسى

الكوفي.إبراهمبنغياث
فائد

العطارالرحمنعبدبن

الجزر@السائببنفرات

الحصين....بنفضالة

الله.....عبدبنقاسم

المكفوتالذعبدبنقاسم

رحمة.....بنكادخ

الأبليسليمبنكثير

الله.....عبدبنكنبر

حكيم....بنكوثر

اللمي..أحمدبنمأمون

العكاشي......محمد

محمد
الزعيزعةأبيبن

الأر@نيقيىأبيبنمحمد
مححد

الرمليسوبدبنأيوببن

الثاميإبراهيمبنمحصد

اللخمي-...الحجاجبنمحمد

الأزثي..الحسنبنمحمد

المخزوميزبالةبنالحسنبنمحمد

1 8

2 0

1 9

2



محمد
الكلبيالسائببن

محمد
البخاريعطيةبنالفضلبن

محمد
الطايكانيالقاسمبن
محمد

الله.عبيدبنالمنذربن

الفاربابي........تميمبنمحمد

محمد
الجزري........زيادبن

محمد
الطائفي........سعيدبن
محمد

جابر..أبوالرحمنعبدبن

محمد
البيلحانيالرحمنعبدبن
غزوانبنالرحمنعبدبنمحمد

الأنصارياللهعبدبنمحمد
الذعبدبنمحمد

علائة.بن

محمد
الأنصاريالملكعبدبن
محمد

الكلاعي..عمربن
الوليد.بنعمربنمحمد

التميمي....فراتبنمحمد
محمد

الاسدي.محصنبن

السديمروانبنمحمد

محمد
المصيصيرزينبنيحيىبن
محمد

المازنيضراربنيحيىبن
مسلمة

الخثشيعليبن

الصلتبنمسور

الإسكافميمونبنمطر

بنمعلى

الطحان..هلالبنمعلى

@لىي@صمحيح@لممخط

2

2 2



-

@لجزء@الول

الحميدعبدبنمنصور

ملالبنمهديما

موسى
لطويلا

العنبريعميربنموسى

بنموسى
البلقانيمحمد

إبراهيمبنمحمدبنموسى

مطبربنموسى

ربه.عبدبنميسرة

السنديمعرأبونجيح

المررع.بننعيم

الحارثبننفيع

سحيدبننفل

مريمأبيبننوح

دراجبننوخ

ذكوان.بننوح

الطانيعديبنالهيثم

العقيلينافعبنوازع

العنزيالفضلبنالوليد

الفسيالوليدبنالوليد

بنالوليد
الأر@نيسلمة

الدمشقيموسىبنالوليد

القاضيوهببنرهب

بنياسين
الزياتمعاذ

المدين@سابقبنيحيى

اليمانيشبيببنيحيى

2 3

2 3

2 3



-

الذعبيدبنيحى
موهب.بن

بخةبنيحى

السممارهاشمبنيحى

المهزم..أبوسفيانبنيزيد

الجزريسنانبنيزيد

الملكعبدبنيزيد

الولبدبنبععوب

السفر...بنيوسف

خالدبنيوسف
السمتي.عمربن

الصفار..عطيةبنيوسف

بنيونى

كلر@

@لمدخلا

2



-@لجزء@الول-

للاحقلأولىاوالطبحةالمدخلمنطبعهسبقلماالئانيةالطبعةمقدمة

بالسنةالعنايةفيمقدمةالأول:الباب

الصحبجنلخدمةقدمتالتيالمؤلفات

لمستخرجاتارلأ:أ

و@لرانئا:نا

ة.لرراالرجالانالنا:

الصحيحينلينجححتكتبةرابغا

لمؤلف.باموجزتعريف

نناءالعلماءعلبه.

الحاكمشيوخ

نلامبذه

نهمؤلفا

تهوفا

بالكتاب..........التعريف

المؤلف..إلىونسبتهالكتاباسم

بالمدخل-........التسمية

الصحيح.إلىالمدخلكتابملخص

كتابهفياللهعبدأبيللحاكمسعيدبنالغنيعبدالحافظانتقاد

تصححولمالمدخلفيللحاكمرقحتالتيللأوهامموجز

الأرهامك@كتابهفيالأزثيسعيدبنالغنيعبدبتحقيباتمقرونة

2

2

2

3

4

4



@لى@لصحيحللمدخ@

الله.عبدأباالحاكمفيهاالغنيعدوهمالتيالمواضع

فيالحاكمعلىتعقبات
الصحيحإلىمدخله

هذا.كابهفيالحاكماللهعبدأبيعلىتعقبات

الأفرادمنوهمعليهمالمتفقفيالحاكمذكرهمرجال

مننوعة.أوهام

منوليسوامنهموليسواالصحيحينرواةمنالحاكمعدهمرجال

أحدرجال

كتابهفيأحدهماأوللثيخينرواةذكربتركهالحاكمعلىاستدراد

الصحبح@لعالمدخل

منهموسمعلقيهمالبخاريالذعبدأبيمثايخأسماءاخراستدراك

الباب.هذافيذكرهمالحاكمفاتبالواسطةعنهموروى

منهج
وعدئاوجوداوالراهدالمابعاتفيالحديثأتمة

الصحيحينفيوالواهدالمتابعاتفيبعدهومنالحاكممذهب

صاحبيهماوعنعنهماوالذببهماوالإشان

الطبقنينرواياتبينالرنبالتزممسلئاالإمامأندعوىسقوط

صحيحهفيلهماخرجاللتين

المدخلتحقيقفيعليهااعتمدتالتيالنسخة

)ب(ال@نسخةهذهوصف

التحفيقفيالمستعملةالرموز

منلأولىااللوحةمنصورة
)أ(نسخة

(1)نسخةمنالثانيةاللوحةمنصورة

منلأخيرةااللوحةمنصورة
(1)نسخة

منلأولىااللوحهمنصورة
نسخه

من(13)اللوحةمنصورة
نسخة

6

6

6

7

7

8

9
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